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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบการปรั บ ตั้ ง ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมของ
กระบวนการผลิตในขั้นตอนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนาแสง โดยวัดคุณภาพ
จากการเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงที่สูญเสียไปหลังการติดเลนส์รวมแสง จากการใช้แผนภาพแสดง
เหตุและผลในการคัด เลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผล คือ การตั้งค่า
ตาแหน่งชดเชยของเลนส์ การกาหนดความเข้มแสงยูวีในการบ่ม และระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี
ผลจากการทดลองโดยใช้แผนการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ พบว่าปัจจัยระยะเวลาใน
การบ่มด้วยแสงยูวีไม่มีผลต่อค่าความเข้มแสงที่สูญเสียไป เมื่อนาผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า
การปรับตั้งพารามิเตอร์ที่เหมาะสม พบว่าการตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่เหมาะสม คือ 0.2
ไมโครเมตร และการตั้งค่าความเข้มแสงยูวีที่เหมาะสม คือ 50 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร เมื่อนา
ค่าระดับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมไปทดลองผลิต พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียลดลงเมื่อเทียบกับจานวน
ของเสียจากการใช้ค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์แบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม การออกแบบการทดลอง สายเคเบิลใยแก้วนาแสง
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ABSTRACT
The objective of this research is to find the optimal operating conditions
of a new process prior to mass production. The process parameter optimization
through the design of experiments is employed as the research scheme. One of the
important quality characteristics of optical fiber is the optical power loss after the
lens attachment process. The root causes of the optical power loss are analyzed
using the cause-and-effect diagram. We found that there are three factors that might
affect the optical power loss. These include the offset position of the lens, the
intensity of UV, and the length of UV curing time. Two-level full factorial designs (2K)
is used as the experimental plan. The results reveal that the length of UV curing time
has no effect on the loss of optical power. Therefore, the optimal operating
conditions are suggested as follows. The offset position of the lens is 0.2 um and the
intensity of UV is 50 50 mW/cm2. After adopting the obtained optimal operating
conditions into the lens attachment process, it was found that the defective rate
decreased significantly.
Keywords: Process parameter design, Design of experiments, Optical fiber
manufacturing
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บทที่ 1
บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านใยแก้วนาแสง (Fiber optic communication
system) เป็นเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
เป็นเทคโนโลยีหลัก ที่มีการยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม (Long-haul communications) ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั่วโลก
ดังนั้นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนาแสงจึงมี
บทบาทที่สาคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและธุรกิจ เนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าที่มากขึ้น
อัตราการแข่งขันที่สูง อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนา
ให้มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทาให้วงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ของกลุ่ม
ธุรกิจการสื่ อสารมี ร ะยะเวลาการผลิต เพียงช่วงเวลาหนึ่ง ทางบริษัทผู้ผลิตจึ งต้องมีการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตให้ทันสมัยสอดคล้องกับการแข่งขันในปัจจุบัน ศักยภาพในการผลิตจึงเป็นพื้นฐานที่
สาคัญ ในการนาพาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ การบริหารงานที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจึงเป็นข้อได้เปรียบ ที่จะทาให้สามารถควบคุมและพัฒนาคุณภาพของสินค้า
ได้ อีกทั้งยังส่งมอบทันต่อเวลา (On Time Delivery) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในโอกาสทางธุรกิจ
1.1 ความเป็นมาและข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทชั้นนาในด้านการผลิตและร่วมพัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์
ตัวรับหรือตัวส่งสัญญานความเร็วสูงผ่านระบบใยแก้วนาแสง ดังตัวอย่างในภาพที่ 1.1 ในกลุ่มของ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนาแสง ซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีนี้ได้มีการพัฒนาและเติบโตไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงมียอดการสั่งซื้อ
ที่มากขึ้น ทางบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการผลิตที่มากขึ้น จึงเตรียมพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการ บุคลากร และ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยในการบริหารจัดการนั้นจะแบ่งสายการผลิตออกเป็นหลายประเภทซึ่ง
จะแยกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และยังแยกตามประเภทของการทางาน เช่น ออกแบบ พัฒนา
กระบวนการผลิตและฝ่ายผลิต เป็นต้น
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ภาพที่ 1.1 อุปกรณ์ตัวรับส่งสัญญาณผ่านระบบใยแก้วนาแสงที่มีความเร็ว 100Gbps รุ่น QSFP28
1.2 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตสินค้านั้นก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการประกอบและทดสอบ
ชิ้นงาน ซึ่งในกระบวนการประกอบชิ้นงานก็จะมีกระบวนการหลัก คือ การติดเลนส์รวมแสงเพื่อส่งเข้า
สายใยแก้วนาแสงด้วยเครื่องติดชิ้นงานโดยใช้กาวยูวีอีพ็อกซี่ (Active Alignment Machine) ซึ่ง
กระบวนการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและการผลิต สินค้าต้นแบบในช่วงเริ่มต้น โดยทางบริษัทได้มี
การจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อใช้ในการผลิต และมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อมากขึ้นในอนาคตตามปริมาณ
ความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น กระบวนการประกอบชิ้นงานนี้ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องใหม่ที่เพิ่งมีการ
สั่งซื้อเข้ามาเป็นครั้งแรก โดยในช่วงเริ่มต้นการผลิตได้มีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ตามคาแนะนาของ
ผู้ ผ ลิ ต และใช้ ใ นการตรวจสอบการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รใหม่ (Qualification) ซึ่ ง พบว่ า คุ ณ ภาพของ
กระบวนการประกอบชิ้นงานด้วยพารามิเตอร์ปัจจุบันที่ใช้นั้น ยังไม่เหมาะสมและไม่ผ่านข้อกาหนด
ของกระบวนการผลิต
จากการทดลองผลิ ต ในเบื้ อ งต้ น พบว่ า คุ ณ ภาพของชิ้ น งานที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยการปรั บ ตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม กล่าวคือ พบว่ามีของเสียเกิดขึ้นร้อยละ 80 จากชิ้นงานที่
ทดลองผลิตทั้งหมด ซึ่งพบว่าของเสียประเภทค่าความเข้มแสงที่สูญเสียหลังการติดเลนส์รวมแสงเกินที่
กาหนดมีค่าประมาณร้อยละ 83.3 จากจานวนของเสียทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 1.2 ซึ่งการเสีย
ประเภทความเข้ ม แสงลดลงวั ด ได้ โ ดยการเปรี ย บเที ย บค่ า ความเข้ ม แสงระหว่ า งก่ อ นและหลั ง
กระบวนการติดเลนส์ และนาค่าความแตกต่างที่วัดได้ไปเทียบกับข้อกาหนดของการลดลง คือ ต้อง
พบว่าความเข้มแสงลดลงไม่เกิน 0.3 เดซิเบล (dB) จึงจะถือว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยภาพที่
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1.3 จะแสดงให้เห็นค่าความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากกระบวนการติดเลนส์ โดยทาการ
เปรียบเทียบคลื่นความถี่แสงที่มีขนาดแตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ คลื่นความถี่แสงที่ 1270 (CH0),
1290 (CH1), 1310 (CH2) และ 1330 (CH3) นาโนเมตร ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่าค่าความเข้มแสงที่
ลดลงนั้นมีค่าเกินกว่าข้อกาหนดจึงทาให้เกิดของเสียขึ้นโดยเกิดจากกระบวนการติดเลนส์ด้วยกาวยูวี
อีพ็อกซี่ ซึ่งผลผลิตร้อยละ (Percent yield) ในช่วงการผลิตเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 20% จึงจาเป็นต้องมี
การศึกษาเพื่อหาค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการผลิต ก่อนที่จะเริ่มผลิตเป็น
จานวนมากหรือมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1.2 ของเสียที่พบในการผลิตแยกตามสาเหตุ

ภาพที่ 1.3 ค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังจากกระบวนการประกอบ
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จากการสอบถามเบื้องต้นไปยังผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญในบริษัท ผู้วิจัยได้รับ
คาแนะนาให้ทาการตรวจสอบหาค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์และค่าความเข้มแสงยูวีที่เหมาะสมก่อน
ทาการประกอบชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานและกาวยูวีอีพ็อกซี่แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงต้องมีการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้หลักการ
ออกแบบการทดลอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ
ผลิตก่อนทาการผลิตจริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิตในระยะยาว
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดของเสียประเภทค่าความเข้มแสงที่สูญเสียหลังการติดเลนส์รวมแสงลง อย่าง
น้อยร้อยละ 20
2) เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการติดเลนส์โดยใช้กาวยูวี
อีพ็อกซี่และทาการบ่มด้วยแสงยูวี
3) เพื่อทาการหาและปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์ใน
ขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตสินค้าต้นแบบในช่วงเริ่มต้น
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1) ใช้กระบวนการติดเลนส์รวมแสงชนิดกลม (Ball Len) สาหรับการผลิตอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณทางแสง (Transmitter Optical Sub-Assembly) ที่มีความสามารถส่งข้อมูลที่ความเร็ว
100 Gbps รุ่น MAOT-025402 ในขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตสินค้าต้นแบบในช่วงเริ่มต้น
2)
ใช้เครื่องจักรใหม่ที่อยู่ในช่วงของการตรวจสอบการติดตั้ง (Qualification)
ทาการศึกษาเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ปัจจัยที่ทาการศึกษา คือ 1. ค่าตาแหน่งชดเชยของ
เลนส์ 2. ความเข้มแสงยูวี 3. ระยะเวลาในการบ่ม
3) ใช้ยูวีอีพ็อกซี่เพียงชนิดเดียว (Optocast 3410) เท่านั้น
4) ทาการออกแบบวิธีการทดลอง วิเคราะห์ผล ตลอดจนสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
คุณภาพในกระบวนการติดเลนส์
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1.5 ดาเนินงาน
1) ศึกษาทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดเลนส์โดยใช้กาวยูวีอีพ็อกซี่
2) ทาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการประกอบ
3) ออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการติดเลนส์รวมแสง
4) ดาเนินงานตามการทดลองที่ออกแบบไว้
5) สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
1.6 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน
เวลา (เดือน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561
2562
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. ทาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุ
3. กาหนดค่าของปัจจัยต่างๆ และออกแบบการ
ทดลอง
4. ดาเนินงานตามการทดลองที่ออกแบบไว้
5. สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
6. จัดทารูปเล่มการค้นคว้าอิสระ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการติด
การติดเลนส์โดยใช้กาวยูวีอีพ็อกซี่
2) นาวิธีการออกแบบการทดลองและวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของชิ้นงาน ไปปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิต
3) ใช้เป็นแนวทางในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกรณีที่มีการสั่งซื้อเครื่องจักร
ใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตในอนาคต
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
2.1.1 ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหา
นั้น (Possible Cause) โดยแผนผังนี้มีลักษณะเหมือนก้างปลาตามตัวอย่างภาพที่ 2.1 จึงเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่าผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของแผนภาพสาเหตุและผล
ขั้นตอนและข้อแนะนาการสร้างผังแสดงเหตุและผล
1. กาหนดหัวข้อปัญหา ควรกาหนดหัวข้อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน ไม่ควรกาหนด
หัวข้อที่ไม่ชัดเจนและเป็นไปไม่ได้
2. กาหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทาให้เกิดปัญหานั้นๆ โดยระดมสมองเพื่อหาสาเหตุใน
แต่ละปัจจัยซึ่งมุ่งเน้นที่ปริมาณปัจจัยที่เกิดจากการระดมความคิด ไม่ได้เน้นที่คุณภาพจากการระดม
ความคิด
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3. สร้างผังแสดงเหตุและผล โดยเขียนลงในแผนภาพด้วยด้วยคาที่เฉพาะเจาะจง
ไม่ควรใช้คาที่มีความหมายกว้าง ๆ
4. จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยและหมั่นทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
ไม่ควรทาภายในครั้งเดียว
2.1.2 ฮีสโตแกรม (Histogram)
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูลแล้วตัดสิ นใจว่าการแจกแจงหรือ
การกระจายข้อมูลแบบใดมีผลต่อผลิตภัณฑ์ และยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลจากการผลิต
ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง สามารถน ามาใช้ วิ เ คราะห์ ห าความสามารถของกระบวนการผลิ ต
(Process capability)
ฮิสโตแกรม (Histogram) คือกราฟแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ โดยแบ่งตามความถี่ของข้อมูลเพื่อดูการกระจายของข้อมูล โดยจะจัดเรียงตามลาดับจาก
น้อยไปหามากและจะจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามความเหมาะสม โดยแกนตั้งจะเป็นตัวเลขแสดง
ความถี่ และแกนนอนจะเป็นข้อมูลของสิ่งที่เราสนใจ แท่งกราฟแต่ละแท่งจะมีความกว้างเท่ ากันซึ่ง
เท่ากับกว้างของชั้นข้อมูล ส่วนความสูงของกราฟแต่ละแท่งนั้นจะสูงเท่ากับจานวนความถี่ของแต่ละ
ชั้นข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 กราฟฮีสโตแกรม
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2.1.2.1 ขั้นตอนการสร้างฮิสโตแกรม (Histogram)
1. ทาการรวบรวมข้อมูล
2. หาค่าพิสัยของข้อมูล
3. กาหนดขนาดอันตรภาพชั้น (Class Interval) อาจจะเป็นเลขจานวน
เต็ม หรือเป็นค่าเพิ่มครั้งละครึ่งก็ได้
4. พิจารณาความเหมาะสมของขนาดอันตรภาพชั้น โดยพิจารณาว่า
จานวนชั้นอยู่ในช่วงเหมาะสมหรือไม่ หรืออาจจะกาหนดจากความสัมพันธ์ จานวนชั้น = พิสัย /
ขนาดอันตรภาพชั้น
5. ทาการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยที่ต้องมีการกาหนดขอบเขตของ
แต่ละชั้นให้ละเอียดกว่าหน่อยที่วัดได้ละเอียดที่สุดของข้อมูลครึ่งหนึ่งเสมอ
6. ทาการเขียนกราฟแสดงฮิสโตแกรมโดยอาศัยข้อมูลจากตารางแจกแจง
ความถี่ และกาหนดให้แกนนอน (X) แทนข้อมูล และแกนตั้ง (Y) แทนความถี่ในแต่ละชั้นของข้อมูล
2.1.3 แผนภูมิพาเรโต (Pareto)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาและเลือกปัญหาที่มีมากที่สุดเพื่อนามาแก้ไข โดยแผนภูมิ
พาเรโตจะอยู่ในรูปแบบของกราฟแท่งผสมกับกราฟเส้น โดยจะเรียงลาดับของรายละเอียดในแต่ละ
หัวข้อตามลาดับความถี่จากมากไปหาน้อยดังแสดงในภาพที่ 2.3 ตามหลักของกฎ 80:20 ของพาเรโต
ที่ว่าสาเหตุหลัก 20% จะส่งผลทาให้เกิดผลลัพธ์ 80%

ภาพที่ 2.3 แผนภูมิพาเรโต
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2.1.3.1 ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิพาเรโต (Pareto)
1) ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลตามระยะเวลา เช่น ทุก ๆ 1 สัปดาห์ หรือ 1
เดือน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการแยกสาเหตุหรือข้อบกพร่องของปัญหา
2) ทาการเรียงลาดับ โดยเรียงตามลาดับความถี่จากมากไปหาน้อย
จากนั้นทาการคานวณเปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์สะสมของแต่ละสาเหตุหรือข้อบกพร่องของปัญหา
3) เขียนกราฟแท่งโดยเริ่มจากความถี่จากมากไปหาน้อย และความสูง
ของกราฟแท่งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของแต่ละสาเหตุหรือข้อบกพร่องของปัญหา
4) เขียนกราฟเส้นตรงของเปอร์เซ็นต์สะสม โดยเริ่มจากกราฟแท่งที่มี
ความถี่มากไปหาน้อย
2.2 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment, DOE)
การออกแบบการทดลอง คือ การดาเนินการทดลองอย่างเป็นระบบ โดยมีการคัดเลือก
ปัจจัย (Factor) และพารามิเตอร์ควบคุมก่อนที่จะนามาทาการทดลอง ซึ่งการออกแบบการทดลองนี้
เป็นการใช้เทคนิคทางสถิติชั้นสูงที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยนาเข้า (Input) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์
ที่ได้จากกระบวนการผลิต (Output) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หรือไม่
2.2.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของการทดลอง
1) วิธีปฏิบัติ (Treatment) เป็นวิธีการดาเนินการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบวัดผล
ตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง
2) ปัจจัย (Factor) ของระบบเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองและนามา
พิจารณาในการออกแบบการทดลองดังภาพที่ 2.4 ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factor) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปร
ตอบสนอง ที่สามารถกาหนดค่าของปัจจัยในการทดลองนั้นได้
- ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factor) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปร
ตอบสนองแต่ไม่สามารถกาหนดค่าของปัจจัยในการทดลองนั้นได้ อันเนื่องมาจาก ตัวแปรรบกวน
(Noise Variable) เช่น ขีดความสามารถของเครื่องมือวัดหรือเครื่องจักที่ใช้เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยรบกวนแบบซ่อนเร้น (Nuisance Variable) คือ ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง แต่สามารถ
ลดผลกระทบดังกล่าวลงไปได้โดยการทาการทดลองแบบสุ่มตามลาดับ
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบการทดลองทั่วไป
3) จานวนการทดลองซ้า (Replication) เป็นการทดลองซ้าในเงื่อนไขเดิม
เนื่องมาจากการทาการทดลองแต่ละครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น จึงต้องทาการทดลองซ้า
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยา เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล
4) การทาแบบสุ่ม (Randomization) เป็นการสุ่มลาดับของการทดลอง เพื่อที่จะ
กระจายผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factor) ให้กับตัวแปรตอบสนองอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งการสุ่มก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีดังนี้
- การทาแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomization)
- การทาแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Randomization)
- การทาแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ในบล็อก (Completed Randomization within
Blocks)
การบล็อกกิ้ง (Blocking) เป็นเทคนิคการจัดกลุ่มการทดลอง เพื่อใช้เพิ่มความ
เที่ยงตรงให้กับผลการทดลองโดยจะทาการลดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การใช้ยู วีอีพ็อกซี่ต่างล็อตกัน
อาจจะทาให้เกิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความหนืดเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกับปริมาณอีพ็อกซี่ที่ใช้จะ
ไม่เท่ากัน
5) ตัวแปรตอบสนอง (Response) เป็นตัวแปรที่ใช้วัดผลของการทดลอง ซึ่งมา
จากอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการทดลอง
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เป้าหมายของการออกแบบการทดลองสามารถสรุปได้ตามขึ้นตอนต่อไปนี้
1) หาปัจจัย X ที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Response)
2) กาหนดระดับปัจจัย X อย่างเหมาะสมเพื่อให้ตัวแปรตอบสนอง (Response)
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด
3) กาหนดระดับปัจจัย X อย่างเหมาะสมเพื่อให้ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง
(Response)
4)
ก าหนดระดั บ ปั จ จัย X อย่า งเหมาะสมเพื่ อ ลดปั จ จั ยที่ ค วบคุม ไม่ ไ ด้
(Uncontrollable factor) ทาให้ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง (Response) ต่าที่สุด
กระบวนการ (Process) คือ การทางานรวมกัน ผสมผสานกันของ เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ (M – Machine) ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ (M – Material) พนักงานหรือบุคลากรทั้งจากภายใน
และภายนอก (M – Man) กระบวนการทางาน (M – Method) สภาพแวดล้อมในการทางาน
(Environment) และกระบวนการวัดค่า (Measurement) เพื่อให้เกิดเป็นผลผลิต
การออกแบบการทดลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการคุมคุมและวิเคราะห์ทาง
สถิติ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการผลิต เนื่องจากสามารถบ่งชี้
ปัจจัยที่จะมีผลต่อตัวแปรตอบสนอง โดยการออกแบบการทดลองที่เกิดประสิทธิผล ผู้ควบคุมต้องทา
ตามขั้ น ตอนโดยต้ อ งท าความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หา ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ชั ด เจน เลื อ กผลลั พ ธ์
(Response) ของกระบวนการ กาหนดปัจจัย (Factor) ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และทาการ
เก็บข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อสรุปที่ได้ไปปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการแล้วทดลองเก็บข้อมูลอีก
ครั้งเพื่อยืนยันผลก่อนนาไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนาไปสู่ผลการดาเนินการผลิตที่ดีขึ้นดังนี้
1) ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง
2) ความผันแปรในการผลิตลดลง ทาให้ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กาหนด
3) จานวนผลผลิตที่ดีขึ้นและอัตราการเกิดของเสียที่ลดลง
2.2.2 ขั้นตอนในการออกแบบการทดลอง
การออกแบบการทดลองได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็น
ผลดีต่อตัวผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ซึ่งมีลาดับขั้นตอนใน
การออกแบบดังภาพที่ 2.5
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ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง
1) กาหนดหัวข้อปัญหา โดยจะต้องกาหนดให้ชัดเจน มีขอบเขต เข้าใจได้ง่าย
และเป็นรูปธรรม โดยต้องระบุว่าข้อกาหนดของกระบวนการผลิตคืออะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร ซึ่ง
เมื่อได้กาหนดหัวข้อของปัญหาแล้ว จากนั้นจึงนามาใช้เป็นวัตถุประสงค์ของการทดลอง
2) การเลือกปัจจัย และการกาหนดระดับของปัจจัย จาเป็นที่จะต้องเลือกปัจจัยที่
มีผลต่อกระบวนการอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการทางทฤษฎี ความรู้ ประสบการณ์ หรือผล
การทดลองในการทางานของผู้ทดลองเป็นหลัก ซึ่งการกาหนดปัจจัยมักจะใช้เทคนิคผังแสดงเหตุและ
ผล (Cause-and-Effect Diagram) ในการคัดเลือกปัจจัย
3) การเลือกตัวแปรตอบสนอง จะต้องเป็นตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการที่สนใจ
ที่กาลังทาการศึกษา และเป็นตัวแปรตามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนาเข้า สามารถวัดได้
ทั้งที่วัดด้วยเครื่องมือวัดและวัดด้วยกระบวนการวัดอื่นๆ ข้อมูลที่วัดได้อาจจะอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย
(Average) หรือเบี่ยงเบน (Standard deviation) ซึ่งในการวิจัยควรจะมีการศึกษาและวิ เคราะห์
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ระบบการวัด (Measurement System Analysis) เพื่อแสดงถึงความแม่นยาและความถูกต้องของ
ระบบการวัดด้วย
4) การออกแบบทดลอง เลือกลักษณะการออกการทดลองที่เหมาะสมโดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พิจารณาถึงจานวนตัวอย่าง (Sample size) จานวนการทดลองซ้า
(Replication) การทาแบบสุ่ม (Randomization) และการการบล็อกกิ้ง (Blocking) โดยพิจารณา
ควบคู่ไปกับข้อจากัดต่าง ๆ เช่น เวลา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทดลอง
5) ดาเนินการทดลอง ให้เป็นไปตามแผนการภายใต้เมตริกที่ออกแบบไว้ ทั้ง
วิธีการดาเนินการ ความถูกต้องในการวัด การควบคุมตัวแปรในการทดลอง และการเก็บผลการ
ทดลอง โดยที่จะต้องสังเกตกระบวนการทดลองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตลอด
กระบวนการทดลองและเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
6) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และตีความผลการทดลอง
รวมถึงการตรวจสอบ ลักษณะและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการทดลองพิสูจน์ทราบความถูกต้องที่
ได้ (Model adequacy checking) และหาค่าระดับนัยสาคัญของอิทธิพลของแต่ละปัจจัย โดยปกติ
DOE จะใช้ ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7) สรุปผลการทดลอง ทาการสรุปผลการทดลองในเชิงกายภาพที่สามารถปฏิบัติ
ได้ ซึ่งอาจจะแสดงในรูปของกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรืออื่น ๆ ตลอดจนให้ คาแนะนาผลที่ได้เป็น
เช่นนั้นเพราะอะไร การดาเนินการมีข้อบกพร่องตรงไหน
2.3 การเลือกการออกแบบการทดลอง
ประเภทของการทดลองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การทดลองแบบปัจจัยเดียว
และการทดลองเชิงแฟคทอเรียล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว (Single Factor)
เป็นการทดลองที่มีปัจจัยเดียว ใช้ในการทดสอบว่าระดับของปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อ
ตัวแปรตอบสนองหรือไม่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1) การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD)
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เหมาะสาหรับการทดลองที่สิ่งที่ทดลองมีความสม่าเสมอกันทั้งหมด และจัดว่าเป็น
การทดลองที่ปฏิบัติและวิเคราะห์ได้ ง่ายที่สุด เป็นการทดลองที่มีปัจจัยเดียวและทาการเปรียบเทียบ
ระดับของปัจจัย ซึ่งจะไม่มีสาเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
- ลักษณะของรูปแบบการทดลอง
1) มีปัจจัยเดียวที่แบ่งออกเป็นหลายระดับ
2) ผลการทดลองจะต้องมาจากการสุ่ม
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
Source

Sum of
Squares

Treatment

SSTreatment

Error
Total

Degree of
Freedom

Mean
Square

F0

a-1

MSTreatment

F0 = MSTreatment/MSError

SSError

N-a

MSError

SSTotal

N-1

2) การทดลองบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized block design,
CRB) เป็นการทดลองปัจจัยเดียว ที่ใช้เมื่อพบว่า ไม่สามารถปฏิบัติต่อการทดลองได้สม่าเสมอหรือ
บางครั้งเกิดปัจจัยรบกวนที่ไม่ทราบและไม่สามารถควบคุมได้ จึงอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวิเคราะห์ข้อมูล จึงแบ่ง หน่วยทดลองออกเป็นกลุ่มเรียกว่า บล็อก ในการกาจัด ผลของปัจจัย
รบกวน
- หลักการจัดบล็อก
1) บล็อกเนื่องจากปัจจัยในหน่วยทดลอง เช่น การทดลองติดเลนส์ บล็อกตาม
ขนาด ล็อตที่ผลิต เป็นต้น
2) บล็อกเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เกิดกับหน่วยทดลอง เช่น การทดลองติด
เลนส์ โดยใช้ยูวีอีพอ็ กซี่ต่างชนิดกัน
- ลักษณะของรูปแบบการทดลอง
1) มีปัจจัยเดียวที่แบ่งออกเป็นหลายระดับ
2) มีการจัดเป็นกลุ่ม (Block)
3) ผลการทดลองจะต้องมาจากการสุ่ม
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองบล็อกสุ่มสมบูรณ์
Source

Sum of
Squares

Degree of
Freedom

Mean
Square

Treatment

SSTreatment

a-1

MSTreatment

Block

SSBlock

b-1

MSBlock

Error

SSError

(a-1)(b-1)

MSError

Total

SSTotal

N-1

F0
F0 = MSTreatment/MSError

2.3.2 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (Factorial Design)
การทดลองเชิ ง แฟคทอเรี ย ลเป็ น การทดลองหลายปั จ จั ย ( Multi-factor
experiment) โดยที่จะทาการศึกษาถึงผลร่วมต่อผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย
พร้อมกัน ซึ่งในการทดลองนั้นจะสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งอิทธิพลหลัก (Main Effect) และอิทธิพลร่วม
(Interaction Effect) ดังภาพที่ 2.6 เช่น ถ้าปัจจัย A และปัจจัย B มี b ระดับ แต่ละซ้าจะมี AB
รูปแบบการทดลองได้ 2 ชนิด
1) อิทธิพลหลัก (Main Effect) คือ อิทธิพลของปัจจัยที่จะส่งผลต่อตัวแปร
ตอบสนอง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเกิดขึ้น
2) อิทธิพลร่วม (Interaction Effect) คือ อิทธิพลของปัจจัยหนึ่งที่จะเปลี่ยนไป
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยร่วมกัน
- ลักษณะของรูปแบบการทดลอง
1) มีปัจจัยทดลองตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป
2) มีการศึกษาอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ระหว่างปัจจัย
3) ผลการทดลองจะต้องมาจากการสุ่ม
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ภาพที่ 2.6 อิทธิพลร่วมที่มีผลและไม่มีผล
2.3.2.1 การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 2 ปัจจัย
การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 2 ปัจจัย คือ การออกแบบแฟกทอเรียล
ชนิดที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 2 ปัจจัย ตัวอย่างเช่น มีปัจจัย A และปัจจัย B อยู่ 2 ปัจจัย
โดยที่ปัจจัย A จะประกอบไปด้วย a ระดับส่วนปัจจัย B จะประกอบไปด้วย b ระดับ ซึ่งในการ
ทดลองซ้าแต่ละครั้งนั้น จะเป็นการทดลองร่วมปัจจัยทั้งหมดเท่ากับ ab การทดลองซึ่งจะมีจานวนเร
พลิเคตทั้งหมด n ครั้ง
รูปแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล 2 ปัจจัย โดยปัจจัย A มี i (i = 1,
2, 3, …, a) ระดับ และปัจจัย B มี j (b = 1, 2, 3, …, b) ระดับ สาหรับจานวนเรพลิเคตที่ k (k= 1, 2,
3, …, n) ใช้การทดลองแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD)
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.3
Yijk     i   j    ij   ijk

(2.1)

กาหนดให้
 i คือ อิทธิพลหลักของปัจจัย A
 j คือ อิทธิพลหลักของปัจจัย B
  ij คือ อิทธิพลร่วมของปัจจัย A และ B
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ตารางที่ 2.3 ผลรวมจากการทาซ้าของการทดลองสองปัจจัย
ปัจจัย B
ปัจจัย A
1
2
…
b

รวม

1

Y11.

Y12.

…

Y1b.

Y1..

2

Y21.

Y22.

…

Y2b.

Y2..

a

Ya1.

Ya2.

…

Yab.

Ya..

รวม

Y.1.

Y.2.

…

Y.b.

Y…

.
.
.

กาหนดให้
Yij. คือ ผลรวมของข้อมูลจากระดับที่ i ของ A และระดับ j ของ B
Yi.. คือ ผลรวมของข้อมูลระดับที่ i ของ A
Y.j. คือ ผลรวมของข้อมูลระดับที่ j ของ B
Y.. คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
2.3.2.2 การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลขนาด 2K ปัจจัย
หลักการออกแบบการทดลองนี้มีประโยชน์มากในช่วงการทดลองหรือเริ่ม
กระบวนการผลิตขั้นเริ่มต้น เพราะในการเริ่มต้นจะมีปัจจัยมากมายที่เราต้องการจะทาการทดสอบ
การออกแบบด้วยวิธีนี้จะทาให้เกิดการทดลองจานวนน้อยที่สุดที่สามารถศึกษาผลของปัจจัยทั้ง K
ชนิดได้อยู่สมบูรณ์ จึงเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลขนาด 2 K ปัจจัย เป็นการออกแบบที่มี K
ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยจะประกอบไปด้วย 2 ระดับ คือ ระดับต่าของปัจจัย (Low level) และ
ระดับสูงของปัจจัย (High level) ตัวอย่างการออกแบบขนาด 2K ปัจจัยจะประกอบไปด้วยข้อมูล
จานวน 2 x 2 x 2 x … x 2 = 2K ข้อมูล
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2.3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ Fixed Effects Model
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาให้สามารถเข้าใจว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตอบสนอง โดยเริ่ม จากการแยกความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล ออกตามสาเหตุที่ทาให้ข้ อมูล
แตกต่างกัน
SSTotal  SSTreatment  SS Error

(2.2)

กาหนดให้
SSTotal
SSTreatment
SS Error

คือ ความผันแปรทั้งหมด
คือ ความผันแปรระหว่างทรีทเมนต์
คือ ความผันแปรภายในทรีตเมนต์เดียวกัน

เมื่อทาการเปรียบเทียบความผันแปรระหว่างทรีทเมนต์ กับความผันแปรภายใน
ทรีตเมนต์เดียวกัน แล้วพบว่าความผันแปรระหว่างทรีทเมนต์มีค่ามากกว่ า นั่นหมายถึง กรณีนี้จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่กาหนดว่าค่าเฉลี่ยนของทรีทเมนต์เท่ากันหรือสรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ยนอย่างน้อย 1
ทรี ท เมนต์ ที่ แ ตกต่ า งจากทรี ท เมนต์ อื่ น สามารถตี ค วามหมายได้ ว่ า ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการหรือตัวแปรตอบสนอง
แต่ ถ้ า ท าการเปรี ย บเที ย บความผั น แปรระหว่ า งทรี ท เมนต์ กั บ ความผั น แปร
ภายในทรีตเมนต์เดียวกันแล้วพบว่า ความผันแปรภายในทรีตเมนต์เดียวกันมีค่ามากกว่า นั่นหมายถึง
ค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ต้องการทดสอบไม่แต่ต่างกัน คือ จะปฏิเสธสมมติฐาน H1 หรือยอมรับ H0
นั่นเองซึ่งหมายถึง ปัจจัยดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการหรือตัวแปรตอบสนอง
การวัดความแปรปรวนจากข้อมูลในการทดลองนั้น จะใช้ตัวประมาณค่าความ
แปรปรวน คือ ค่าเฉลี่ยกาลังสอง (Mean Square, MS) ซึ่งคานวณได้จาก
MS 

SS
df

(2.3)

กาหนดให้
SS คือ ผลรวมกาลังสอง (Sum of Square)
df คือ ขั้นของความอิสระ (Degree of Freedom)
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ค่า Sum of
ตัวอย่างเช่น ปัจจัย A และปัจจัย B คือ

Square ที่ทาการทดลองแบบเฟคทอเรียลสองปัจจัย ดัง

SSTotal  SS A  SSB  SS AB

(2.4)

ตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองที่มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย A และ B
Source

Sum of
Squares

Degree of
Freedom

Mean
Square

Treatment

SSTreatment

ab-1

MSTreatment

F0 = MSTreatment/MSError

A

SSA

a-1

MSA

F0 = MSA/MSError

B

SSB

b-1

MSB

F0 = MSB/MSError

AB

SSAB

(a-1)(b-1)

MSAB

F0 = MSAB/MSError

Error

SSError

ab(r-1)

MSError

Total

SSTotal

abr-1

F0

เราจะปฎิเสธ H0 ก็ต่อเมื่อ
F  F , v1, v 2

(2.5)

กาหนดให้
 คือ ระดับนัยสาคัญ (Significance Level)
v1 คือ ขั้นตอนของความอิสระระหว่างทรีตเมนต์ของปัจจัยนั้น
v2 คือ ขั้นตอนของความอิสระภายในทรีตเมนต์เดียวกัน
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2.4 หลักการทางสถิติที่จาเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองจาเป็นต้องทาการตรวจสอบความถูกต้อก่อนที่จะนาไปทาการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการทดสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ และการตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R-Square)
การทดสอบสั มประสิท ธิ์ข องการตั ดสิ นใจ เป็น การวิ เคราะห์ ที่แ สดงถึ งความ
เหมาะสมของการทดลองนั้น ๆ ซึ่งในการทดลองจะเกิดความผันแปรที่อธิบายไม่ได้ (Unexplained
Variable) หรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งการออกแบบการทดลองที่ดีต้องมีความผันแปรที่
อธิบายไม่ได้น้อยที่สดุ
R  Square 

SSR
x100%
SST

(2.6)

กาหนดให้
R-Square คือ สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
SSR คือ ความผันแปรที่อธิบายได้
SST คือ ความผันแปรทั้งหมด
ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0% ถึง 100% หากบพว่าค่า
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจมีค่าเข้าใกล้ 100% แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์กันมาก และหากพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ มีค่าเข้าใกล้ 0% แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน ไม่มาก ถ้าพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจมีค่า
ต่าสามารถทาการแก้ไขดั้งนี้
1) เพิ่มจานวนซ้าในการทดลอง
2) ตรวจหาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีส่งผลต่อผลตอบและทาการออกแบบ
การทดลองใหม่
3) หลักจากเพิ่มปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและทาการทดลองอีกครั้งหากบพว่า ค่า
สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจมีค่าต่า แสดงให้เห็นว่ามีผลจากปัจจัยรบกวน (Noise factor) จึงควรทา
การบล็อกเพื่อลดผลปัจจัยรบกวนให้น้อยที่สุด
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2.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ (Model adequacy checking)
การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลที่
ได้จากการทดลองนั้นมีความถู กต้องหรือไม่ ซึ่งต้องทาการตรวจสอบก่อนที่จะนาไปทาการวิเคราะห์
และสรุปผลทางสถิติ โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1) การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) เป็นการ
วิเคราะห์ส่วนตกค้าง (Residual Analysis) เพื่อวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (ε) มีการกระจายตัว
แบบปกติหรือไม่ คือ ต้องมีการแจกแจงแบบ εij ̴ N(0, σ2) และสร้างกราฟการแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบปกติ (Normal Probable Plot) ของส่วนตกค้าง ซึ่งหากพบว่าลักษณะกราฟเป็นเส้นตรง
แสดงว่ามีการแจกแจงแบบปกติ ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ
2) การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) สามารถทาได้โดยพล็อตส่วน
ตกค้างเทียบกับลาดับเวลาในการทดลอง โดยเขียนจุดของค่าส่วนตกค้างเรียงตามลาดับของการเก็บ
ข้อมูลที่มาจากการทดลองแบบสุ่ม (Randomization) ซึ่งหากพบว่าข้อมูลมีลักษณะการกระจายตัว
เป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แสดงให้เห็นว่าค่าส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกันดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 การตรวจสอบความเป็นอิสระ
3) การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน (Variance Stabillity)
สามารถทาได้โดยใช้แผนภูมิกระจายของค่าส่วนตกค้างเทียบกับค่าฟิต (Fit) หากพบว่าข้อมูลที่ได้ไม่มี
รูปแบบเฉพาะ (Pattern) ไม่มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่เป็นแนวโน้มดังภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความเสถียรสามารถนาไปวิเคราะห์ต่อได้

ภาพที่ 2.9 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน
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2.5 การวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA)
จุดประสงค์สาคัญของการวิเคราะห์ระบบการวัด คือ การวิเคราะห์ถึงแหล่งของความ
คลาดเคลื่อนในระบบการวัด ซึ่งความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดมี 3 ชนิด ได้แก่ ความคลาดเคลื่อน
เชิงระบบ (Systematic error) หรือไบอัส (Bias) เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ ความคลาด
เคลื่อนจากพนักงานวัด (Personal Error) เช่น วิธีการทางานและการใช้เครื่องมือของพนักงานที่ไม่
ถูกต้อง และความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม
2.5.1 ความสามารถในการวัดซ้า (Repeatability)
ความสามารถในการวัดซ้า (Repeatability) หรือ (Equipment Variation) เป็น
ความสามารถในการวัดซ้าของเครื่องมือวัด ซึ่งแสดงถึงระดับความถูกต้องใกล้เคียงกันของผลการวัดที่
ได้จากการวัดหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ภายใต้เงื่อนไขการวัดเดียวกัน ผู้ทาการวัดและ
สภาวะแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความเที่ยงตรง (Precision) ของเครื่องมือวัด

ภาพที่ 2.10 การกระจายตามทฤษฎี Repeatability
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับการหาความสามารถในการวัดซ้าหรือ Equipment
Variation คือ
e 

R
d2

(2.7)

กาหนดให้
R คือ ค่าเฉลี่ยของการวัดซ้า
d 2 คือ ค่าที่ได้จากการเปิดตาราง The Distribution Of The Average Range
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ดังนั้น Repeatability (Equipment Variation) คือ
EV  5.15

R
d *2

(2.8)

2.5.2 ความสามารถในการทาซ้า (Reproducibility)
ความสามารถในการทาซ้า (Reproducibility) หรือ (Appraiser Variation)
ระดับความใกล้ของค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการวัด เช่น วิธีการ
วัด ผู้วัด รวมถึงสภาวะแวดล้อม

ภาพที่ 2.11 การกระจายตามทฤษฎี Reproducibility
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับการหาความสามารถในการทาซ้าหรือ Appraiser
Variation คือ
0 

R
d *2

(2.9)

กาหนดให้
d *2 คือ ค่าที่ได้จากการเปิดตาราง The Distribution Of The Average
Range
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ดังนั้น Reproducibility (Appraiser Variation) คือ
AV  5.15

R0
d *2

(2.10)

2.5.3 ความผันแปรระหว่างชิ้นงาน (Part-to-Part Variation)
ความผันแปรระหว่างชิ้นงาน (Part-to-Part Variation) คือ การผันแปรที่เกิดขึ้น
ในชิ้นงานแต่ละชิ้นที่มาจากกระบวนการผลิตเดียวกัน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างชิ้นงาน (Part-to-Part Variation) คือ
p 

Rp

(2.11)

d *2

กาหนดให้
Rp คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยนการวัด
ดังนั้น Part-to-Part Variation (PV) คือ
PV  5.15

Rp
d *2

(2.12)

2.5.4 ความสามารถในการวัดซ้าและความสามารถในการทาซ้า (R&R)
จากขั้นตอนการวัดความผันแปรที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ด้วยสมการต่อไปนี้
 m2   e2   o2

(2.13)

กาหนดให้
 m คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบ Measurement System Standard
Deviation
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e

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดซ้า

Equipment

Standard

Deviation
o

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทาซ้า Appraiser Standard Deviation

ดังนั้น Repeatability and Reproducibility (R&R) คือ
R & R  EV 2  AV 2

(2.14)

2.5.5 ความผันแปรรวมจากการวัด (Tatal Variation)
ความผันแปรรวมที่เกิดจากผู้วัดหลายคน วัดชิ้นงานชิ้นเดียวกันซ้าหลายครั้ง
(2.15)

TV   p2   m2

กาหนดให้
 t คือ Total Process Variation
 t2   p2   m2 คือ Total Process Variati
ตารางที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานในการกาหนดการยอมรับระบบการวัด
เปอร์เซ็นต์
< 10 %

เกณฑ์การยอมรับ
ระบบวัดนั้นดี สามารถยอมรับได้

10% ถึง 30%

พอที่จะยอมรับได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการปรับปรุง

> 30 %

ระบบวัดนั้นมีปัญหา จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
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2.6 การทดสอบสมมติฐาน ( Hypothesis Testing)
การทดสอบสมมุติฐานเป็นวิธีการหนึ่งของสถิติเชิงอนุมาน (Statistical Inference) เพื่อ
ใช้ ใ นการสรุ ป ลั ก ษณะของประชากรว่ า สิ่ ง ที่ น ามาเปรี ย บเที ย บกั น นั้ น แตกต่ า งกั น จริ ง หรื อ ไม่ ซึ่ ง
สมมติฐานทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) (H0) 2. สมมติ
ฐานรอง (Alternative hypothesis) (H1) ซึ่งสมมติฐานรองมีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. สมมติฐานรองแบบมี
ทิศทาง ซึ่งจะต้องทาการทดสอบแบบทางเดียว (One tailed test) 2. สมมติฐานรองแบบไม่มีทิศทาง
ซึ่งจะทาการทดสอบแบบสองทาง (Two tailed test)
1) การทดสอบแบบมีทิศทาง (One tailed test) มี 2 กรณี คือ 1. กรณีหางเดียว
ทางขวา (Upper one tailed test) คือ ถ้า H0 เป็นจริงแล้วบริเวณปฏิเสธ H0 จะอยู่ปลายหาง
ทางขวาของการแจกแจงทางสถิต 2. กรณีหางเดียวทางซ้าย (Lower one tailed test) คือ ถ้า H0
เป็นจริงแล้วบริเวณปฏิเสธ H0 จะอยู่ปลายหางทางซ้ายของการแจกแจงทางสถิต
2) การทดสอบแบบไม่มีทิศทาง (Two tailed test) คือ ถ้า H0 เป็นจริงแล้วบริเวณ
ปฏิเสธ H0 จะอยู่ปลายหางทั้งสองด้านของการแจกแจงทางสถิต
กรณีหางเดียวทางขวา (Upper one tailed test)
H 0 : 1  2
H1 : 1  2

(2.16)
(2.17)

ภาพที่ 2.12 กรณีหางเดียวทางขวา
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กรณีหางเดียวทางซ้าย (Lower one tailed test)
H 0 : 1  2
H1 : 1  2

(2.18)
(2.19)

ภาพที่ 2.13 กรณีหางเดียวทางซ้าย
กรณีการทดสอบแบบไม่มีทิศทาง (Two tailed test)
H 0 : 1  2
H1 : 1  2

(2.20)
(2.21)

ภาพที่ 2.14 การทดสอบแบบไม่มีทิศทาง
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ระดับนัยสาคัญ (α) เป็นการกาหนดความน่าจะเป็น ที่ผู้วิจัยจะยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนขึ้นได้ โดยทั่วไปเราจะยอมรับให้มีค่าในช่วง 0.01 ถึง 0.1 หรือให้เกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาดได้ 1% ถึง 10% นั่นแปลว่าระดับความมั่นใจ ที่ตัดสินใจถูกต้องที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ 0.99 ถึง
0.90 หรือ 90% ถึง 99% ซึ่งงานวิจัยทั่วไปกาหนดที่ 0.05 ส่วนการเลือกใช้สถิติในการทดสอบ
สมมุติฐานของค่าเฉลี่ยนนั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ Z-test และ T-test จากนั้นทาการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) โดยที่ Z-test และ T-test ใช้ทดสอบกรณีมีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งหรือสองกลุ่ม
สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ใช้ทดสอบกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มขึ้น
ไป ซึ่งสถิติแต่ละประเภทมีข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้
ข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบ Z–test
1) กลุ่มตัวอย่างต้องมาจากการสุ่ม
2) การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ (Normal distribution)
3) ทราบความแปรปรวนของประชากร (σ2)
z0 

X  0



(2.22)

n

ข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบ T–test
1) กลุ่มตัวอย่างต้องมาจากการสุ่ม
2) การแจกแจงของประชากรเป็นโค้งปกติ (Normal distribution)
3) ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร (σ2)
t0 

X  0
s
n

(2.23)

Ref. code: 25616010037171TPF

30
ท าการก าหนดขอบเขตวิ ก ฤติ เ พื่ อ เป็ น การก าหนดพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณในการแจกแจง
ตัวอย่างสถิติ ที่ใช้สาหรับปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จากนั้นนาค่าระดับนัยสาคัญ (α) ไป
หาค่าวิกฤต (Critical value) และทาการเปรียบเทียบกับค่าที่คานวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตัดสินใจว่า ไม่ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก หรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยในกรณีหาง
เดียวทางขวา (Upper one tailed test) และ กรณีหางเดียวทางซ้าย (Lower one tailed test)
สามารถใช้ค่าระดับนัยสาคัญ (α) ไปเปิดตารางได้ทันที แต่กรณีการทดสอบแบบไม่มีทิศทาง (Two
tailed test) จะต้องนาค่าระดับนัยสาคัญ (α) หารค่าด้วย 2 (α/2) ก่อน แล้วใช้ผลหารที่ได้ไปเปิด
ตารางการแจกแจงของตัวอย่างสถิติ ในการกาหนดขอบเขตวิกฤตเพื่อสรุปผลการทดสอบนั้น มีอยู่ 2
วิธี คือ 1. พิจารณาจากค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางเทียบกับค่าสถิติที่คานวณได้จากการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 2. พิจารณาจากพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงปกติ โดยพิจารณาค่า P-value หากพบว่า
P-value > ระดับนัยสาคัญ (α) หมายถึง ไม่ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และหากพบว่า
P-value < ระดับนัยสาคัญ (α) หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
2.7 ยูวีอีพ็อกซี่ (UV Epoxy)
ยูวีอีพ็อกซี (UV Epoxy) เป็นพลาสติกพรีโพลิเมอร์ขนาดน้าหนักโมเลกุลต่า ซึ่งมี
คุณสมบัติในการยึดติดโดยการบ่มด้วยแสงยูวีหรือการอบด้วยความร้อน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโพลิเมอร์
เทอร์โมเซตติ้งที่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตในครั้งแรกแล้ว จะมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก ไม่
นาไฟฟ้า ไม่คืนรูป และไม่สามารถรีไซเคิล หรือนากลับมาใช้ใหม่ได้
ในปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะกลุ่มการสื่อสาร
ผ่านใยแก้วนาแสงซึ่งมักจะใช้ในการติดเลนส์ ปริซึม สายไฟเบอร์ (Optical components) เข้า
ด้วยกัน โดยการใช้งานนั้นจะทาการบ่มด้วยแสงยูวี เพื่อใช้ในการติดอุปกรณ์เข้าด้วยกันซึ่งจะทาการ
ติดได้ในเวลาอันรวดเร็วดังภาพที่ 2.15 จึงทาให้สามารถวางตาแหน่งส่วนประกอบออปติคอลได้อย่าง
แม่นยาและรวดเร็วตามตาแหน่งที่ต้องการ
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ภาพที่ 2.15 การบ่มด้วยแสงแสงยูวี
คุณสมบัติเฉพาะของยูวีอีพ็อกซี
1) ใช้เวลาในการบ่มด้วยแสงยูวีสั้น (Fast cure) ช่วยให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะกับสมกับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
2) การหดตัวต่า (Low shrinkage) จึงมีความแม่นยาและมีตาแหน่งที่ถูกต้อง
3) มีปริมาณแก๊สต่า (Low out-gassing) ทาให้ไม่เกิดสิ่งเจือปนขึ้นภายในชิ้นงาน
4) ทนทานต่อการกัดกร่อน (Low ionics) จึงมีความแข็งแรงทนทาน
5) มีการดูดกลืนความชื้นต่า (Low moisture absorption)
6) มีกลิ่นน้อยมากจึงเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม
ยูวีอีพ็อกซีแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านคุณสมบัติการยึด
ติดชิ้นงาน (Adhesion) ความหนืดของอีพ็อกซี (Viscosity) และค่าความแข็ง (Hardness) จึงต้องมี
การเลือกใช้ให้เหมาะสมดังตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติเฉพาะของยูวอี ีพอ็ กซี
ยูวีอีพ็อกซี
NOA60
NOA61
NOA65
NOA68
NOA81

การใช้งานที่แนะนา
สาหรับใช้งานทั่วไปและมี
คุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า
สาหรับการใช้งานกับอุปกรณ์
ทางแสง
สาหรับการใช้งานในสภาวะที่
อุณหภมิต่าและมีความยืดหยุ่น
สูง
สาหรับการพื้นผิวที่เป็นพลาสติก
สาหรับงานที่ต้องการความ
รวดเร็วในการบ่ม

ความเหนียวแน่น
แก้ว โลหะ พลาสติก

ความหนืดที่
25 °C

ความต้าน
แรงดึง

ดี

ดี

พอใช้

300 CPS

2800 psi

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

300 CPS

3000 psi

ดี

ดี

พอใช้

1200 CPS

1500 psi

ดีมาก

ดี

ดีมาก

5000 CPS

2500 psi

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

300 CPS

4000 psi

2.8 พื้นฐานของระบบการจัดวางชิ้นงาน (Optical alignment)
แนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านใยแก้วนาแสง (Fiber optic
communication system) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้มีการใช้ เลนส์ ปริซึม (Optical
components) เป็นอุปกรณ์ภายในของระบบตัวรับและส่งสัญญาณ จึงทาให้เทคโนโลยีมีคุณภาพสูง
ขึ้น มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันก็ทาให้มีกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
การจัดวางชิ้นงาน (Optical alignment) เป็นกระบวนการของการรวมองค์ประกอบ
ของออพติคอลหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน (Optical components) โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความ
แม่นยาในการประกอบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้ระบบการรับส่งสัญญาณมีความถูกต้องมากที่สุด
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามเทคนิคกระบวนการประกอบ 1. การวางชิ้นงานแบบอ้างอิงจาก
ระยะห่าง (Passive alignment) 2. การวางชิ้นงานแบบปรับหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Active
alignment)
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ภาพที่ 2.16 แผนผังของอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ประกอบไปด้วยออพติคอลหลาย ๆ ส่วน
2.8.1 การวางชิ้นงานแบบอ้างอิงจากระยะห่าง (Passive alignment)
การวางชิ้นงานแบบอ้างอิงจากระยะห่าง (Passive alignment) เป็นวิธีการวาง
อุปกรณ์หลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน โดยที่ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือแสงเลเซอร์เข้าไปที่ชิ้นงานซึ่งมี
ข้อดี คือ ลดความซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่พบได้มากและใช้กัน
อย่างแพร่หลาย แต่วิธีการนี้จะมีข้อเสีย คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบ
รวมทั้งขนาดของชิ้ นงานแต่ละชิ้นที่มีความคลาดเคลื่อน จึงมีข้อจากัดในด้านความแม่นยาในการ
ประกอบ

ภาพที่ 2.17 การประกอบอุปกรณ์รวมสัญญาณทางแสง (Passive alignment)
2.8.2 การวางชิ้นงานแบบปรับหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Active alignment)
การวางชิ้นงานแบบปรับหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Active alignment) เป็นวิธีการ
ที่ให้ความถูกต้องและแม่นยาสูงที่สุดในกระบวนการประกอบออพติคอลหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วย โดยที่
จะต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือแสงเลเซอร์เข้าไปในระหว่างกระบวนการประกอบ เพื่อตรวจสอบ
หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากนั้นจึงจะทาการประกอบชิ้นส่วนออพติคอลลงไป แต่วิธีการนี้จะมีความซับซ้อน
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และใช้เวลาในกระบวนการประกอบนานกว่าแบบวางชิ้นงานแบบอ้างอิงจากระยะห่าง (Passive
alignment) จึ ง เหมาะส าหรั บ การประกอบชิ้ น ส่ว นออพติ ค อลที่ ต้ อ งการความแม่ น ยาและความ
ละเอียดสูง

ภาพที่ 2.18 การจัดวางแนวเลนส์รวมแสง (Active alignment)
2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยของ วัชรศักดิ์ ทวีสุข (2546) และ พิไลพร วงษ์กัณหา (2559) ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟกทอเรียลขนาด 2 K
ปั จ จั ย ที่ มุ่ ง เน้ น หาพารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมของกระบวนการผลิ ต โดยเริ่ ม จากการ ตั้ ง หั ว ข้ อ ของ
การศึกษาเก็บรวมรวมข้อมูล และทาผังแสดงเหตุและผล จากนั้นได้ทาการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิต โดยที่ได้กาหนดระดับของปัจจัยเป็นสองระดับ จากนั้นจึงได้ทดลองและ
ทาการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงได้นางานวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยเริ่มจากทาแผนภาพเหตุและผลของกระบวนการติดเลนส์ จากนั้นจึงคัดเลือกปัจจัยที่สาคัญเพื่อ
ทาการศึกษา
การวางชิ้นงานแบบปรับหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Active alignment) ได้เข้ามามีบทบาท
ที่สาคัญในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน โดนเฉพาะงานทางด้านการรับส่งสัญญาณทางแสง (Optical
systems) เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง กล้องถ่ายรูป ซึ่ง Anshel Sag (2560) ได้
อธิ บ ายถึ ง ความส าคั ญ ถึ ง กระบวนการนี้ คื อ เป็ น การจั ด ต าแหน่ ง ที่ จ ะวางชิ้ น งาน (Optical
component) โดยอ้างอิงตาแหน่งที่จะวางจากผลลัพธ์ที่ที่ส่งกลับ (Feedback) มาจากตัวชิ้นงาน เพื่อ
ช่วยให้เครื่องสามารถปรับลดความไม่สมบูรณ์ หาตาแหน่งที่จะวางใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดวางให้ได้ตามคุณภาพที่กาหนดไว้ ซึ่งกระบวนการจัดตาแหน่งด้วยวิธีนี้จะช่วยลดเวลาระหว่างการ
พัฒนาและการผลิต และลดอัตราการเกิดของเสียเมื่อเปรียบเทียบกับ วิธีการวางชิ้นงานแบบอ้างอิง
จากระยะห่าง (Passive alignment) เพราะการปรับหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Active alignment)
สามารถเห็นผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจากตัวชิ้นงานอย่างทันทีก่อนที่จะทาการติดเข้ากับชิ้นงาน
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โดยกระบวนการติดชิ้นงานด้วยวิธีนี้ Michael Hemmat (2554) ได้แนะนาถึงปัจจัยที่
สาคัญ ที่ต้องทาการเลือกให้เหมาะ ก่อนที่จะเริ่ม พัฒนากระบวนการผลิตซึ่งมีอยู่ 3 ปัจจัยหลัก คือ
ชนิดของอีพ็อกซี่ (UV Cure Epoxy Selection) ชนิดและรูปทรงของแก้ว (Mechanical Glass
Selection and Geometry Options) และแสงยูวี (UV Lamps) ซึ่งต้องทาการคัดเลือกและ
ออกแบบให้เหมาะสม โดยวิธีการเลือกอีพ็อกซี่ที่จะใช้กับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง (Optical
component) Andrew Clements (2549) ได้อธิบายว่าต้องเลือกจากคุณสมบัติเฉพาะของอีพ็อกซี่
(Material Properties for Characterizing Adhesives) ซึ่งเพื่อให้ตรงกับงานวิจัยที่ทาการศึกษา จึง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคุณสมบัติหลักดังนี้ คือ คุณสมบัติก่อนทาการบ่ม (Pre-Cure Properties)
คุณสมบัติหลังจากทาการบ่ม (Cure Properties) และคุณสมบัติทางความร้อน (Thermal
Properties)
1) ก่อนทาการบ่ม (Pre-Cure Properties)
อายุการเก็บรักษาของอีพ็อกซี่ (Shelf Life) เป็นระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บได้โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ซึ่งจาเป็นต้องรู้เพื่อกาหนดอายุการใช้งานที่เหมาะสม
ระยะเวลาที่สามารถใช้อีพ็อกซี่ ได้ (Pot Life) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
เช่น ความหนืด ซึ่งจาเป็นต้องรู้เพื่อการใช้งานและควบคุมปริมาณอย่างเหมาะสม
ความหนืด (Viscosity) เป็นความต้านทานการไหล เป็นคุณสมบัติสาคัญในการพิจารณา
คัดเลือกเพราะสามารถควบคุมตาแหน่งและความสูงของอีพอ็ กซี่
2) หลังจากทาการบ่ม (Cure Properties)
กระบวนการบ่ม (Curing Process) กระบวนการนี้ต้องใช้ความร้อนหรือแสงยูวีเพื่อทา
การบ่ม ซึ่งคุณสมบัติของอีพอ็ กซี่ หลังจากนี้ มักขึ้นอยู่กับรายละเอียดของวิธีการบ่ม
การหดตัว (Shrinkage Upon Cure) หลังจากกระบวนการบ่มด้วยแสงยูวี ก็จะเกิดการ
หดตัวลงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากตัวทาละลายที่สลายตัวไป
3) คุณสมบัติทางความร้อน (Thermal Properties)
เป็ น อุ ณ หภู มิ ที่ พ อลิ เ มอร์ นั้ น เปลี่ ย นสถานะไปจากแก้ ว (Glass
Transition
Temperature (Tg)) หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด ก่อนที่จะถึง จุดกึ่งกลางของพื้นที่การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ กล่าวคือ เป็นอุณหภูมิที่พอลิเมอร์นั้นเปลี่ยนสถานะจากแก้ว (Glassy state)
ไปเป็นสถานะยาง (Rubberry state)
อีพ็อกซี่ที่ทาการเลือกใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันนั้น จัดอยู่ในกลุ่มไฮบริด (hybrid
adhesive) ซึ่ง C F Chen (2560) ได้อธิบายความหมายของอีพ็อกซี่ชนิดนี้ว่า มีคุณสมบัติใน
กระบวนการบ่มให้แข็งได้ถึง 3 วิธี คือ ใช้แสงยูวีอย่างเดียว ใช้แสงยูวีควบคู่ไปกับความร้อน และใช้
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ความร้อนอย่างเดียว ซึ่งคุณสมบัติหลัก คือ มีความสามรถยึดติดได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการบ่มด้วยแสง
ยูวี โดยการใช้แสงยูวีที่เหมาะสมในกระบวนการบ่ม Derek Wyatt (2543) ได้แนะนาว่าต้องประกอบ
ไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ต้องมีการเลือกใช้ช่วงของความยาวคลื่นของแสงอย่างถูกต้อง และต้องมีการ
ให้ความเข้มแสงและเวลาที่เพียงพอ เพื่อทาให้กระบวนการบ่มสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติจะสามารถดูได้จาก
ข้อกาหนดของชนิดอีพอ็ กซี่ที่ทาการเลือกใช้
แหล่งกาเนิดแสงยูวีที่จะใช้ในกระบวนการบ่มมีอยู่หลายชนิด ซึ่ง Sharon McDermott
(2551) ได้ทาการเปรียบเทียบข้อแตกต่างของแหล่งกาเนิดแสงยูวี 3 ชนิด คือ ชนิดหลอด
(fluorescent lamps) ชนิดแอลอีดี (UV Light Emitting Diodes) และชนิดแอลอีดีอาร์เรย์ (UV
Light Emitting Diodes array) ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
เวลาความเสถียร (Stability time) เมื่อทาการเปิดเครื่องเพื่อที่จะใช้งาน จะต้องมี
ช่วงเวลาอุ่นเครื่อง (Warm up Time) เพื่อให้เครื่องมีความเสถียรเสียก่อน โดยที่แอลอีดีและแอลอีดี
อาร์เรย์ จะใช้เวลาสั้นว่าแบบชนิดหลอด
ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) แอลอีดีและแอลอีดีอาร์เรย์จะมีช่วงความยาว
คลื่นที่แคบคล้ายกัน ซึ่งแตกต่างจากชนิดหลอดที่มีความยาวคลื่นของแสงออกมากว่ากว่ามาก
ความยาวคลื่นสูงสุด (Peak wavelength) แอลอีดีและแอลอีดีอาร์เรย์จะมีค่าความเข้ม
แสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นเดียว ซึ่งแตกต่างจากชนิดหลอดที่มีความเข้มแสงหลายความยาวคลื่น
ในกระบวนการบ่มอีพ็อกซี่ (Curing Process) ถือกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการติ ด ชิ้ น งาน ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว หลั ง จากกระบวนการนี้ จ ะพบว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่าก่อนและหลังกระบวนการบ่มอีพ็อกซี่ Andrew G. Bachmann (2544)
ได้อธิบายถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน โดยมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ ความแข็งของโพลิเมอร์
การเปลี่ยนแปลงของโพลิเมอร์ การหดตัวระหว่างการบ่ม ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวจากความ
ร้อนที่ ไม่เหมาะสม และผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งงานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการติดเลนส์นี้ ได้มีการกาหนดชนิดของอีพ็อกซี่ไว้แล้ว ก็จะเหลือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงที่ส่งผลต่อคุ ณภาพของกระบวนการติดเลนส์ คือ การหดตัวของอีพ็ อกซี่ระหว่างการบ่มซึ่ง
Wojciech Lewoczko-Adamczyk (2560) ได้อธิบายถึงกระบวนการบ่มว่า จะส่งผลกระทบกับ
ปริมาตรหรือการหดตัวของอีพ็อกซี่เสมอ และนอกจากนี้ยังได้มีการทดลองเปรียบเทียบผลกระทบ
ระหว่าง ระยะห่างของแสงยูวีกับเปอร์เซ็นต์การหดตัว ซึ่งผลสรุปก็คือการหดตัวในท้ายที่สุดจะมีค่าที่
ใกล้เคียงกันเพราะขึ้นอยู่กับระดับของพอลิเมอไรเซชันและพลังงานทั้งหมด
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและลดของเสี ย ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการออกแบบ
กระบวนการผลิต จากการทดลองผลิตในเบื้องต้นเมื่อทาการวิเคราะห์ของเสียที่พบในการผลิตแยก
ตามสาเหตุพบว่า ของเสียประเภทค่าความเข้มแสงที่สูญเสียหลังการติดเลนส์รวมแสงเกินที่กาหนดมี
ค่าร้อยละ 83.3 จากจานวนของเสียทั้งหมด จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาและหาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมของงกระบวนการผลิต โดยในบทนี้จะเป็นการอธิบายเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของขั้นตอนการ
ผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณว่ามีขั้นตอนอย่างไร และมีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างไร
3.1 ศึกษากระบวนการติดเลนส์รวมแสงเพื่อทาการปรับปรุง
3.1.1 ขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณดังภาพที่ 3.1 แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1.1.1 กระบวนการเตรียมชิ้นงาน
1.1) ตรวจสอบวัสดุดิบก่อนที่จะมาใช้ทาการประกอบ
1.2) ทาการคัดแยกชนิดเลเซอร์
3.1.1.2 กระบวนการผลิต
2.1) ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนชิ้นงาน
2.2) ติดเลเซอร์ลงบนชิ้นงาน
2.3) ทาการเชื่อมลวดทองคาบนชิ้นงานกับอุปกรณ์ที่ติดลงไป
2.4) ทดสอบวงจรของชิ้นงาน
2.5) ทาการติดสายใยแก้วนาแสง
2.5) ทาการติดเลนส์รวมแสงด้วยการจัดแนวและยึดด้วยยูวีอีพอ็ กซี่
2.6) ปิดฝาชิ้นงานด้วยอีพ็อกซี่
2.7) ทาการพิมพ์ตัวอักษรบนฝาด้วยแสงเลเซอร์
3.1.1.3 กระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน
3.1) ทดสอบวงจรภายในตัวชิ้นงาน
3.2) ตรวจสอบภาพนอกของชิ้นงาน
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
3.1.2 กระบวนการติดเลนส์รวมแสงในสายการผลิต
กระบวนการติ ดเลนส์รวมแสง คือ การติดเลนส์ให้อยู่ในตาแหน่งระยะโฟกัสที่
เหมาะสม เพื่อรวมแสงทั้งหมดของเลเซอร์ส่งผ่านไปยังสายเคเบิลใยแก้วนาแสง โดยเครื่องจักรจะทา
การหยิบเลนส์ขึ้นมาและทาการจัดวางแนวเลนส์ โดยหาตาแหน่งการติดเลนส์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ
รวมแสงจากเลเซอร์ส่งไปยังสายเคเบิลใยแก้วนาแสง จากนั้นจะทาการหยอดอีพ็อกซี่และทาการบ่ม
ด้วยแสงยูวี โดยมีอยู่ 3 ขั้นตอนหลักดังนี้
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1) ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานและการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มทาการผลิต
เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจัก รอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่ งภาพที่ 3.2
แสดงเครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการติดเลนส์และเครื่องวัดค่าความเข้มแสง

ภาพที่ 3.2 เครื่องติดเลนส์และเครื่องวัดค่าความเข้มแสง
2) กระบวนการและขั้นตอนการผลิตจะเป็นไปตามภาพที่ 3.3 โดยเครื่องจักรจะ
ทาการจัดวางแนว โดยหาตาแหน่ง การติดเลนส์ที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นทาการหยอดอีพ็อกซี่และทา
การบ่มด้วยแสงยูวดี ังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.3 กระบวนการติดเลนส์รวมแสงด้วยการจัดแนวและยึดด้วยยูวีอีพอ็ กซี่
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ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการติดเลนส์ ก) การจัดวางแนวและทาการหยอดอีพ็อกซี่ ข) การบ่มอีพ็อกซี่ด้วย
แสงยูวี
3) ขั้นตอนการทดสอบชิ้นงานหลังทาการติดชิ้นงานเสร็จ จะเป็นการดูผลการ
ทดสอบและตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 50-100x เพื่อให้แน่ใจว่ามีไม่มี
ข้อบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้นก่อนส่งไปกระบวนการถัดไป
การตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มทาการผลิต จะมีการตรวจสอบความเข้มแสงยูวี
และปริมาณอีพอ็ กซี่เพื่อควบคุมปัจจัยก่อนเริ่มทาการผลิต
1) ทาการตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีที่จะใช้ในกระบวนการผลิต ดังภาพที่ 3.5
โดยจะกาหนดระยะห่างจากจุดที่จะทาการวัดที่ระยะ 3 cm จากนั้นทาการปรับค่าความเข้มแสงให้อยู่
ในช่วง 90-110 mW/cm2 เพื่อควบคุมความเข้มแสงที่จะใช้ในการบ่มอีพ็อกซี่

ภาพที่ 3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องจักร ก) แสดงเครือ่ งวัด ข) กระบวนการการตรวจสอบค่า
ความเข้มแสงยูวี
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2) ทาการปรับตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของการหยดอีพ็อกซี่ให้ตรงกับเส้นกากบาท
(Crosshair) ดังภาพที่ 3.6 จากนั้นทาการตรวจสอบปริมาณอีพ็อกซี่แต่ละหยดที่จะใช้ในการติดเลนส์
กับชิ้นงานให้ได้ตามขนาดที่กาหนดไว้ โดยการปรับค่าความดันลมที่ใช้ในการหยดอีพ็อกซี่ เพื่อควบคุม
ปริมาณอีพอ็ กซี่ที่จะใช้ในการติดเลนส์

ภาพที่ 3.6 อุปกรณ์ปรับตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของการหยดอีพ็อกซี่ ก) เครื่องควบคุม ข) จอแสดงผล
ปริมาณอีพอ็ กซี่
3.1.3 ปัจจัยที่สาคัญในกระกระบวนการติดเลนส์ในปัจจุบัน
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดวางเลนส์ ก็จะเป็นกระบวนการติดเลนส์เข้ากับ
ชิ้นงาน ซึ่งปัจจัยหลักที่จะใช้ในขั้นตอนการบ่มอีพ็อกซี่มี 3 ปัจจัยได้แก่ ตาแหน่งชดเชยของเลนส์ ค่า
ความเข้มแสงยูวีและเวลาที่ใช้ ซึ่งตาแหน่งชดเชยการหดตัวของอีพอ็ กซี่ คือ ระยะยกขึ้นในแนวแกนตั้ง
ซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมที่จะทาการปรับก่อนการบ่มอีพ็อกซี่
ตารางที่ 3.1 พารามิเตอร์ปัจจุบันที่ใช้
ขั้นตอน
รายละเอียด
1
ตาแหน่งชดเชยของเลนส์ (Lens offset)
2
การบ่มด้วยแสงยูวีขั้นที่ 1
3
การบ่มด้วยแสงยูวีขั้นที่ 2

ระยะห่าง
0.1 (um)
3.0 (cm)
3.0 (cm)

ค่าความเข้มแสง

เวลา

100 mW/ cm2
200 mW/ cm2

30 (วินาที)
10 (วินาที)

Ref. code: 25616010037171TPF

42
3.1.3 คุณสมบัติกระบวนการติดชิ้นงานที่ดี
1) ต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดหลังจากการติด โดยดูจากค่าความเข้มแสง
คือ ต้องพบว่าความเข้มแสงลดลงไม่เกิน 0.3 เดซิเบล (dB)
2) ต้องมีปริมาณอีพ็อกซี่เชื่อมติดอย่างสมบูรณ์ดังภาพที่ 3.7 โดยดูใต้กล้องกาลัง
สูงเพื่อทาการตรวจสอบปริมาณอีพ็อกซี่ ซึ่งจะต้องไม่สูงเกินกว่ าความสูงของเลเซอร์และจะต้องมี
ปริมาณอีพอ็ กซี่โดยรอบของเลนส์

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างปริมาณอีพ็อกซี่ ก) ปริมาณอีพอ็ กซี่ที่ดี ข) ปริมาณอีพ็อกซี่ที่มากเกินไป
3.2 การคัดเลือกปัจจัยในการทดลอง
การค้นหาปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกระบวนการติดชิ้นงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
ลดของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิต ได้นาเครื่องมือผังแสดงเหตุและผลมาใช้ใน
การช่วยวิเคราะห์ หาสาเหตุและปัจจัยเหล่านั้น ดังภาพที่ 3.8 โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 4
หมวดตามหลักการ 4M เป็นกลุ่มปัจจัยเพื่อนาไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ
1) ปัจจัยที่เกิดจากพนักงานหรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก (M – Man)
- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานแค่บางส่วนอันเนื่องมาจาก
การอบรมหรือเทรนงานที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
- ทักษะของพนักงานแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือความชา
นานที่ไม่เท่ากันจึงทาให้คุณภาพของชิ้นงานมีความแตกต่างกัน
2) ปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก (M – Machine)
- ระบบการวัดไม่เหมาะสมทาให้ค่าที่วัดได้เกิดความคลาดเคลื่อน
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- การควบคุมพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมปริมาณอีพ็อกซี่ หรือความเข้มแสงยูวีมีความ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
3) ปัจจัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ (M – Material)
- เลนส์รวมแสงมีขนาดและประสิทธิภาพในการรวมแสงที่ ไม่เท่ากัน จึงทาให้เกิด
ความแตกต่างของคุณภาพของชิ้นงาน
- คุณภาพของอีพ็อกซี่ที่ใช้เปลี่ยนแปลงไป มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก หมดอายุ หรือมี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
4) ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการทางาน (M – Method)
- ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่ไม่เหมาะสม (ก่อนที่จะทาการบ่มยูวีอีพ็อกซี่) เพราะ
จะทาให้ติดเลนส์ผิดตาแหน่งซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นงาน
- ความเข้มแสงยูวีที่ใช้ไม่เหมาะสมซึ่งจะทาให้เกิดการหดตัวของอีพ็อกซี่ที่มากตามไป
ด้วยทาให้ตาแหน่งของเลนส์มีการขยับตัวออกไปจากจุดที่เหมาะสมที่สุด จากกระบวนการจัดวางแนว
ซึ่งจะทาให้คุณภาพของชิ้นงานลดลง
- เวลาที่ใช้ในการบ่มแสงยูวีที่น้อยเกินไปทาให้ อีพ็อกซี่ยังไม่เปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งอย่างสมบูรณ์จึงทาให้เลนส์ขยับได้ ซึงจะทาให้ผิดไปจากตาแหน่งที่ต้องการก็จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชิ้นงาน

ภาพที่ 3.8 แผนภาพก้างปลาที่ใช้ในการคัดเลือกปัจจัยการติดเลนส์
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกระบวนการติดชิ้นงานโดยใช้แผน
ก้างปลาพบว่ามีอยู่ 9 ปัจจัย ซึ่งจะใช้ทาการคัดเลือกปัจจัยที่จะนาไปทาการออกแบบการทดลอง โดย
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เกณฑ์ในการเลือกปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานั้น จะเลือกปัจจัยที่ สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน โดยใช้ข้อมูลการทดลองที่ได้ทาไปแล้วในอดีต และความรู้ทางวิศวกรรม
เข้ามาช่วยในการเลือกปัจจัยที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
1) เลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน
2) เลือกปัจจัยที่สามารถควบคุมและปรับพารามิเตอร์ได้
3) เลือกปัจจัยที่ไม่ก่อเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงาน
4) เลือกปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรอบเวลาในการผลิต (Cycle Time) ที่เพิ่มขึ้น
5) เลือกปัจจัยที่สามารถพิจารณาโดยใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมและผลการทดลอง
3.2.1 การพิจารณาคัดเลือกปัจจัย
1) ปัจจัยที่เกิดจากบุคลากร
- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานแค่บางส่วนอัน
เนื่องมาจากการอบรมหรือเทรนงานที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานที่แตกต่างกัน
ออกไป
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
- ทักษะของพนักงานแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือ
ความ ชานาญที่ไม่เท่ากันจึงทาให้คุณภาพของชิ้นงานมีความแตกต่างกัน
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : ปัจจัยที่เกิดจากบุคลากรนี้จะเป็นปัจจัยควบคุม โดยที่พนักงานที่
ปฏิบัติงานจะเป็นพนักงานชุดเดิมตลอดการทดลอง มีปะสบการณ์ในการทางานที่มากพอ ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2) ปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักร
ความละเอียดของเครื่องมือวัดไม่เหมาะสมทาให้ค่าที่วัดได้เกิดความ
คลาดเคลื่อน
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : มีการวิเคราะห์ระบบการวัด สอบเทียบเครื่องมือวัดตามรอบเวลา และ
ได้ทาการตรวจสอบเครื่องมือวัดทุกวันก่อนการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือทางานได้ตามปกติ
- การควบคุมพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมปริมาณอีพ็อกซี่ หรือความเข้มแสงยูวีมี
ความผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
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เหตุผล : ปัจจัยนี้ไม่ถูกนามาพิจารณาเพราะมีการควบคุมปริมาณอีพ็อกซี่ หรือ
ความเข้มแสงยูวีมีความก่อนที่จะปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานจะเป็นพนักงานชุดเดิมในการ
ตรวจสอบและควบคุมพารามิเตอร์
3) ปัจจัยที่เกิดจากวัตถุดิบ
- เลนส์รวมแสงมีขนาดและประสิทธิภาพในการรวมแสงที่ไม่เท่ากั น จึงทาให้
เกิดความแตกต่างของคุณภาพของชิ้นงาน
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : วัตถุดิบที่ได้รับมานั้นจะมีผลการทดสอบจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อรับรอง
คุณภาพ และภายในบริษัทได้มีการทาการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่สะส่งมายังสายการผลิต
- คุณภาพของอีพ็อกซี่ที่ใช้เปลี่ยนแปลงไป มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก หมดอายุ
หรือมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
ผลการคัดเลือก : ไม่ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : อีพ็อกซี่ที่ใช้จะมีการควบคุมคุณภาพมาจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนด และในการทดลองมีแผนที่จะใช้การควบคุมล็ อตของอีพ็อกซี่ที่ใช้
ดังนั้นปัจจัยนี้จึงไม่ถูกนามาพิจารณา
4) ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการ
- ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่ไม่เหมาะสม (ก่อนที่จะทาการบ่มยูวีอีพ็อกซี่)
เพราะจะทาให้ติดเลนส์ผิดตาแหน่งซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นงาน
ผลการคัดเลือก : ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงานและปัจจัยที่สามารถควบคุม
และปรับพารามิเตอร์ได้
- ความเข้มแสงยูวีที่ใช้มากเกินไปก็จะทาให้เกิดการหดตัวของอีพ็อกซี่ที่มาก
ตามไปด้วยทาให้ตาแหน่งของเลนส์มีการขยับตัวออกไปจากจุดที่เหมาะสมที่สิจากกระบวนการจัดวาง
แนวซึ่งจะทาให้คุณภาพของชิ้นงานลดลง
ผลการคัดเลือก : ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน ซึ่งถ้าตั้งค่าไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลกระทบต่อตาแหน่งชดเชยการติดเลนส์
- เวลาที่ใช้ในการบ่มแสงยูวีที่น้อยเกินไปทาให้ อีพ็อกซี่ยังไม่แข็งตัวอย่าง
สมบูรณ์จึงทาให้เลนส์ขยับได้ ซึงจะทาให้ผิดไปจากตาแหน่งที่ต้องการก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชิ้นงาน
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ผลการคัดเลือก : ถูกนามาพิจารณา
เหตุผล : ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน ซึ่งถ้าตั้งค่าไม่เหมาะสมจะทา
ให้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของอีพ็ อกซี่จากของเหลวให้เป็นของแข็งได้ ซึ่งส่งผลต่อตาแหน่งการติด
เลนส์
จากการพิจารณาคัดเลือกปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาตามหัวข้อ
ที่ 3.2 ได้ผลสรุปของการเลือกปัจจัย ที่จะนาไปทาการออกแบบการทดลองดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกปัจจัยในการศึกษา
ประเภท
เกิดจาก
บุคลากร

เกิดจาก
เครื่องจักร

เกิดจาก
วัตถุดบิ

ปัจจัย
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติงานแค่บางส่วน
ทักษะของพนักงานแต่ละคนที่ไม่
เท่ากัน

ผลการคัดเลือก
ไม่ถูกนามา
พิจารณา
ไม่ถูกนามา
พิจารณา
ไม่ถูกนามา
เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม
พิจารณา
ปริมาณอีพ็อกซี่ หรือความเข้มแสง ไม่ถูกนามา
ยูวีที่เปลี่ยนไป
พิจารณา
เลนส์รวมแสงมีขนาดและ
ไม่ถูกนามา
ประสิทธิภาพในการรวมแสงที่ไม่
พิจารณา
เท่ากัน
คุณภาพของอีพ็อกซี่ที่ใช้ความ
ไม่ถูกนามา
แตกต่างกัน
พิจารณา
ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่ไม่
เหมาะสม

ถูกนามา
พิจารณา

เกิดจาก
ความเข้มแสงยูวีที่ใช้มากเกินไป
กระบวนการ

ถูกนามา
พิจารณา

เวลาที่ใช้ในการบ่มแสงยูวีที่น้อย
เกินไป

ถูกนามา
พิจารณา

เหตุผล
พนักงานที่ปฏิบัติงานจะเป็นพนักงานชุดเดิม
ตลอดการทดลองและได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ถูกต้อง
มีการวิเคราะห์ระบบการวัด สอบเทียบ
เครื่องมือวัดตามรอบเวลา
มีกระบวนการควบคุมปริมาณอีพ็อกซี่ และ
ความเข้มแสงยูวีมีความก่อนที่จะปฎิบัติงาน
ใช้เลนส์ลอตเดียวกันตลอดการทดลอง
มีการควบคุมลอตของอีพ็อกซี่ และระยะเวลา
ที่เปิดใช้งานตลอดการทดลอง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงานและ
ปัจจัยที่สามารถควบคุมและปรับพารามิเตอร์
ได้
ถ้าตั้งค่าไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อ
ตาแหน่งชดเชยการติดเลนส์
ถ้าตั้งค่าไม่เหมาะสมจะทาให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนสถานะของอีพ็อกซี่จากของเหลวให้
เป็นของแข็งได้
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3.3 การกาหนดระดับของปัจจัย
1) ค่าตาแหน่งชดเชยของของเลนส์ก่อนที่จะทาการติดเข้ากับชิ้นงาน ในปัจจุบันนั้นใช้อยู่
ที่ 0.1 ไมโครเมตร โดยจะทาการยกเลนส์ขึ้นก่อนที่จะทาการบ่มด้วยแสงยูวี ซึ่งโดยปกติแล้วยูวีอีพ็อก
ซี่จะมีการหดตัวลงในกระบวมการบ่ม จึงต้องทาการปรับตาแหน่งชดเชยก่อนที่จะทาการติดเลนส์เข้า
กับชิ้นงาน จึงกาหนดระดับปัจจัยของระยะตาแหน่งชดเชยของของเลนส์เป็นดังนี้
- ระดับต่า (Low) ตาแหน่งชดเชยของของเลนส์เท่ากับ 0 ไมโครเมตร
- ระดับสูง (High) ตาแหน่งชดเชยของของเลนส์เท่ากับ 0.2 ไมโครเมตร
2) ค่าความเข้มแสงยูวีจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 จะใช้ค่าความเข้มแสงที่ต่า
เพราะจะมีผลกระทบต่อการหดตัวของวีอีพ็อกซี่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการติ ดเลนส์เข้ากับ
ชิ้นงาน และในปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 100 mW/cm2 ในช่วงที่ 2 จะใช้ค่าความเข้มแสงที่สูงขึ้นเพื่อเพื่อใน
แน่ใจว่าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแขงอย่างสมบรูณ์ก่อนที่จะทาการยกหัวจับเลนส์ออก ซึ่ง
ในปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 200 mW/cm2 และเพื่อไม่ให้การปรับเปลี่ยนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ Cycle
time มากนักแต่ค่าความแตกต่างของระดับปัจจัยต้องมากพอที่จะให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน
ดังนั้นจึงกาหนดระดับปัจจัยของค่าความเข้มแสงยูวีในช่วงที่ 1 เป็นดังนี้
- ระดับต่า (Low) ค่าความเข้มแสงยูวีเท่ากับ 50 mW/cm2
- ระดับสูง (High) ค่าความเข้มแสงยูวีเท่ากับ 150 mW/cm2
3) ระยะเวลาในการบ่มยูวีอีพ็อกซี่จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 จะเป็นการให้แสงยู
วีกับอีพ็อกซี่โดยจะใช้ค่าความเข้มแสงที่ต่าเพื่อลดการหดตัวของอีพ็อกซี่ในขณะที่ ทาการยึดติดเลนส์
โดยในขั้นตอนนี้จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการติดเลนส์ เข้ากับชิ้นงาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 30
วินาที ในช่วงที่ 2 จะเป็นการให้แสงยูวีกับอีพ็อกซี่ โดยใช้ค่าความเข้มแสงที่มากขึ้น เพื่อในแน่ใจว่า
กระบวนการบ่มเป็นไปอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะทาการยกหัวจับเลนส์ออก ซึ่งในปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 10
วินาที และเพื่อไม่ให้การปรับเปลี่ยนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ รอบเวลาการผลิต ( Cycle time) มาก
นักแต่ค่าความแตกต่างของระดับปัจจัยต้องมากพอที่จะให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ดังนั้นจึง
กาหนดระดับปัจจัยของระยะเวลาในการให้แสงยูวชี ่วงที่ 1 เป็นดังนี้
- ระดับต่า (Low) ระยะเวลาในการให้แสงยูวีเท่ากับ 20 วินาที
- ระดับสูง (High) ระยะเวลาในการให้แสงยูวีเท่ากับ 40 วินาที
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ตารางที่ 3.3 สรุปปัจจัยที่จะทาการศึกษา
ปัจจัย
1. ค่าตาแหน่งชดเชย
ของเลนส์
2. ความเข้มแสงยูวี
3. ระยะเวลา

หน่วย
ไมโครเมตร
มิลลิวัตต์ต่อตราราง
เซนติเมตร
วินาที

สัญลักษณ์

ระดับปัจจัย
ค่า
ปัจจุบัน ระดับต่า ระดับสูง

A

0.1

0

0.2

B

100

50

150

C

30

20

40

3.4 แผนการทดลอง
การเลือกค่าที่เหมาะสมของระดับปัจจัยนั้นมาจากพารามิเตอร์ปัจจุบันที่ได้ใช้อยู่ ซึ่งจาก
กระบวนการทางานตามปกติก็จะสังเกตเห็นถึงผลกระทบต่อคุณภาพการติดเลนส์ จึงได้คัดเลือกและ
ทาการกาหนดระดับปัจจัย ระดับต่า และ ระดับสูง ขึ้นโดยอ้างอิงมาจากพารามิเตอร์ปัจจุบันที่ใช้อยู่
ตาแหน่งชดเชยของของเลนส์ ปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 0.1 ไมโครเมตร ระดับต่า และระดับสูง ที่กาหนด
คื อ 0 และ 0.2 ไมโครเมตรตามล าดั บ ค่ า ความเข้ ม แสงยู วี ใ นช่ ว งที่ 1 ปั จ จุ บั น นั้ น ใช้ อ ยู่ ที่ 100
mW/cm2 ระดับต่า และระดับสูง ที่กาหนด คือ 50 และ 150 mW/cm2 ตามลาดับ ระยะเวลาในการ
บ่มช่วงที่ 1 ปัจจุบันนั้นใช้อยู่ที่ 20 วินาที ระดับต่า และระดับสูง ที่กาหนด คือ 20 และ 40 วินาที
ตามลาดับ
เมื่ อ ได้ ท าการก าหนดระดั บ ปั จ จั ย ดั ง ตารางที่ 3.3 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ได้ เ ลื อ กใช้ ก าร
ออกแบบเชิงแฟกทอเรียลขนาด 2K ปัจจัยในการทาการทดลอง เนื่องจากการศึกษานี้เป็นงานในส่วน
ของการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น จานวนการทดลองที่ใช้จึงเป็นข้อจากัดที่สาคัญในการเลือกใช้แผนการ
ทดลอง อีกทั้งในการเริ่มต้นกระบวนการจะมีหลายปัจจัยที่ ต้องการจะทาการทดสอบ การออกแบบ
ด้วยวิธีนี้จะทาให้เกิดการทดลองจานวนน้อยซึ่ง สามารถศึกษาผลของปัจจัยทั้ง K ชนิดได้อยู่สมบูรณ์
ซึ่งการทดลองนี้จะมีจานวนเท่ากับ 2 x 2 x 2 = 8 การทดลอง โดยในการทดลองนี้จะกาหนดการ
ทาซ้า 2 ครั้งเพื่อไว้ใช้ในการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลอง อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ทรีตเมนต์ ทาให้เพิ่มความแม่นยาในการวิเคราะห์ที่มากขึ้นและ
ทาการประเมินผลอย่างถูกต้อง โดยจะมีการทดลองทั้งหมด 16 ครั้ง ซึ่งจะใช้โปรแกรม Minitab®
ในการจัดลาดับการทดลองดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ตารางการออกแบบการทดลองของการติดเลนส์เพื่อหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสม
StdOrder RunOrder CenterPt Blocks
A
B
C
15
1
1
1
0
150
40
2
2
1
1
0.2
50
20
14
3
1
1
0.2
50
40
4
4
1
1
0.2
150
20
5
5
1
1
0
50
40
8
6
1
1
0.2
150
40
16
7
1
1
0.2
150
40
6
8
1
1
0.2
50
40
11
9
1
1
0
150
20
1
10
1
1
0
50
20
7
11
1
1
0
150
40
12
12
1
1
0.2
150
20
13
13
1
1
0
50
40
3
14
1
1
0
150
20
9
15
1
1
0
50
20
10
16
1
1
0.2
50
20
3.5 ตัวแปรผลตอบสนอง
จากหัวข้อที่ 3.2 ที่ได้มีการทาวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาคัดเลือกปัจจัย ที่จะนามาทา
การออกแบบการทดลอง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า เป้ า หมายของการท าการทดลอง คื อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการติดเลนส์รวมแสง โดยจะพิจารณาปัจจัยในแต่ระดับ ที่ทาการคัดเลือกไว้ โดยตัวแปร
ผลลัพธ์ตอบสนอง คือ ค่าความเข้มแสงที่ลดลงระหว่างก่อนและหลังการติดเลนส์รวมแสง มีหน่วยเป็น
เดซิเบล (dB) โดยทาการวิเคราะห์แยกตามชนิดของเลเซอร์ตามคลื่นความถี่แสงที่ 1270 (CH0),
1290 (CH1), 1310 (CH2) และ 1330 (CH3) นาโนเมตร โดยมีเป้าหมาย คือ ค่าความเข้มแสง
ระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ต้องลดลงน้อยกว่า 0.3 เดซิเบล (dB)
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การวัดตัวแปลผลลัพธ์ตอบสนอง หรือการวัดค่าความเข้มแสงที่ลดลงระหว่างก่อนและ
หลังการติดเลนส์รวมแสง สามารถทาได้โดยการบันทึกค่าความเข้มแสงก่อนและหลังการติดเลนส์ โดย
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการติด เลนส์ จ ะสามารถท าการบั นทึ ก ค่ าความเข้ ม แสงในหน่ ว ยมิ ล ลิ วัต ต์ ข ณะ
ปฏิบัติงานงาซึ่งทาการวัดทั้งก่อนและหลังการติดเลนส์
3.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองเบื้องต้น
สาหรับการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองนั้น จะใช้หลักการทางสถิติในการทาการ
วิเคราะห์ และเพื่อให้ผลของการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ จึงเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่มี
ชื่อว่า Minitab® ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทาการออกแบบการทดลอง โดยจะเริ่มจากการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแบบจาลอง โดยการวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้าง (Residual Analysis) ซึ่งจะทาการ
ตรวจสอบการแจงแจงแบบปกติ (Normally and Independently Distributed) ความเป็นอิสระต่อ
กัน (Independence) และความแปรปรวนคงที่ (Equal variance) จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ซึ่งโปรแกรมสาเร็จรูปนี้จะทาการคานวณค่าความน่าจะ
เป็น (P Value) ของแต่ละปัจจัยเพื่อนาค่าที่ได้นั้นมาทาการเปรียบเทียบกับค่า α เพื่อตรวจสอบว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง ซึ่งค่า α ที่เลือกใช้ในงานวิจัย คือ 0.05 ในการพิจารณาค่า
P-Value นั้นจะทาการเปรียบเทียบกับค่า α ถ้าค่าค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้นั้นมีค่าน้อยกว่าค่า
α แสดงว่าปัจจัยนั้นมีผลต่อตัวแปรตอบสนอง แต่ถ้าค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้นั้นมีค่ามากว่าค่า
α แสดงว่าปัจจัยนั้นไม่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง
3.7 ขั้นตอนการทาการทดลองเพื่อยืนยันผล
จากการวิเคราะห์ปัจจัยและผลตอบจากการทดลอง 2 K พบว่า มีปัจจัยที่ไม่มีผลต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ จึงทาการตัดปัจจัยที่ไม่
ส่งผลกระทบออกและทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อปัจจัย
หลักและปัจจัยร่วม จากนั้นจึงเขียนแบบจาลองสมการการถดถอยและวิเคราะห์หาค่าการปรับตั้ง
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อนาไปทาการทดลองการยืนยันการตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออก
เมื่อได้ค่าการปรับตั้งที่เหมาะสมแล้ว จึงนาค่าที่ได้ไปทาการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่
ให้กับเครื่องจักรเพื่อทาการทดลองยืนยันผลการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทดสอบสมมติฐานของค่า
สัดส่วนของเสียที่พบก่อนและหลังการวิจัยเพื่อเป็นการยืนยันผลของการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่
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3.8 สรุปขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ในบทที่ 3 เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย โดยเริ่มพิจาณาของเสียที่พบ
จากแผนภูมิพาเรโตของจานวนของเสียก่อนทาการวิจัย เพื่อทาการคัดเลือกหัวข้อของปัญหาที่ต้องการ
ทาการปรับปรุง จากนั้นจึงทาการพิจารณาคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบ โดยการใช้ผัง
แสดงเหตุและผล ซึ่งพบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบ เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานในส่วน
ของการวิจัยและพัฒนาดังนั้นจานวนการทดลองจึงเป็นข้อจากัด จากการพิจารณาจึงเลือกใช้การ
ออกแบบเชิงแฟกทอเรียลขนาด 2K ซึ่งทาการกาหนดระดับปัจจัยสูงและต่าจากโดยอ้างอิงค่าปรับตั้ง
ในปัจจุบัน เพื่อทาการศึกษาผลกระทบต่อผลตอบ โดยทาการวิเคราะห์แยกตามชนิดของเลเซอร์
จากนั้นจึงทาการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากค่าความพึงพอใจ และทาการยืนยัน
ผลกระทบของปั จ จั ย ด้ ว ยการออกแบบการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ เมื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จั ย และ
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมแล้ว จึงทาการทดลองเพื่อยืนยันผลโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของเสีย
ระหว่างก่อนและหลังการวิจัยด้วยการทดสอบสมมิฐานของค่าสัดส่วนของเสียที่พบ ซึ่งในบทถัดไปจะ
เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัยดังบทที่ 3
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในบทนี้ผู้วิจัยได้ทาการดาเนินตามการทดลองที่ออกแบบไว้ ในบทที่ 3 และทาการเก็บ
ข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
4.1 บันทึกผลการทดลอง
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4.1 คือ ผลการเก็บข้อมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ
สองระดับโดยตั้งค่าตามตารางที่ 3.4 ซึ่งทาการทดลองตามลาดับการทดลอง (Run Order) เพื่อที่จะ
กระจายผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factor) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง ซึ่งจะ
ทาการวิเคราะห์แยกตามชนิดของเลเซอร์
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ
StdOrder

RunOrder

CenterPt

Blocks

A

B

C

15
2
14
4
5
8
16
6
11
1
7
12
13
3
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0.2
0.2
0.2
0
0.2
0.2
0.2
0
0
0
0.2
0
0
0
0.2

150
50
50
150
50
150
150
50
150
50
150
150
50
150
50
50

40
20
40
20
40
40
40
40
20
20
40
20
40
20
20
20

1270
nm
0.9193
0.1640
0.1944
0.2687
0.6793
0.2475
0.2252
0.0983
1.0869
0.6401
1.0671
0.3248
0.6842
0.8624
0.6485
0.2272

1290
nm
0.7829
0.0297
0.0593
0.0908
0.5495
0.2220
0.1602
0.0750
0.7369
0.6065
0.7394
0.0964
0.5764
0.7290
0.5485
0.0423

1310
nm
0.8689
0.0981
0.0691
0.1675
0.5691
0.1112
0.1545
0.0474
0.8497
0.5842
0.8635
0.1589
0.6335
0.7926
0.6139
0.0590

1330
nm
0.7353
0.0006
0.0642
0.1359
0.5321
0.0945
0.0994
0.0383
0.7475
0.5739
0.7260
0.0913
0.5749
0.7443
0.5734
0.0413
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หมายเหตุ
A คือ การตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์
B คือ การกาหนดความเข้มแสงยูวีในการบ่ม
C คือ ระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี
4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยและผลตอบจากการทดลอง 2K
4.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง โดยสามารถตรวจสอบได้
จากค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ตามหลักสมมติฐานของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่าง ได้แก่ ค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Assumption) ค่าส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกัน (Independence Variance) และมี
ความเสถียรของความแปรปรวน (Variance Stability) จึงจะทาให้ข้อมูลจากการทดลองมีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้
จากภาพที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของค่าส่วน
ตกค้าง (Residuals) พบว่าจุดที่พล็อตลงบนกราฟความน่าจะเป็นแบบปกติ มีลักษณะเป็นแนว
เส้นตรงและเกาะกลุ่มตามแนวเส้นตรง จึงทาให้ประมาณได้ว่าค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ
2) การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) ของค่าส่วนตกค้าง โดยทาการ
พิจารณาการกระจายของข้อมูล พบว่าจุดที่พล็อตลงบนกราฟมีการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างที่มี
รูปแบบที่เป็นอิสระ มีลักษณะเชิงสุ่ม ไร้รูปแบบที่แน่นอน และไม่มีการกระจายตัวเป็นแนวโน้ม แสดง
ให้เห็นว่าค่าส่วนตกค้าง มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent)
3) การตรวจสอบความเสถียรของ σ2 (Variance Stability) สามารถพิจารณา
จากแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตกค้างเทียบกับ Fitted Value พบว่า σ2 ของส่วนตกค้างมีค่า
ใกล้เคียงกันในแต่ละตาแหน่ง และไม่รูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างที่เป็นแนวโน้มแต่อย่าง
ใด แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน
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จากการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง พบว่ารูปแบบของค่าส่วน
ตกค้างเป็นไปตามหลักการทุกประการ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลการทดลองมีความถูกต้อง
และมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนในขั้นต่อไปได้

ภาพที่ 4.1 ค่าส่วนตกค้างของค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติดเลนส์
ที่ 1270 นาโนเมตร (CH0)

ภาพที่ 4.2 ค่าส่วนตกค้างของค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติดเลนส์
ที่ 1290 นาโนเมตร (CH1)
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ภาพที่ 4.3 ค่าส่วนตกค้างของค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติดเลนส์
ที่ 1310 นาโนเมตร (CH2)

ภาพที่ 4.4 ค่าส่วนตกค้างของค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติดเลนส์
ที่ 1330 นาโนเมตร (CH3)
4.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าความเข้มแสงที่ลดลงระหว่าง
ก่อนและหลังการติดเลนส์รวมแสง
นาข้อมูลจากตารางที่ 4.1 มาทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยพิจารณาว่าปัจจัยใด
มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ โดย
พิจารณาจากค่า P-Value ของแต่ละปัจจัยซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.05)
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จากภาพที่ 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ชนิด 1270 นาโนเมตร (CH0)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง (Main effect) ต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง คือ
A และ B ส่วนปัจจัย C ไม่มีผลกระทบต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง
- ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B ส่วน
ปัจจัย A*C และB*C เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง
- ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 3 ทาง (3-Way Interaction Effect)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ชนิด 1290 นาโนเมตร (CH1)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง (Main effect) ต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง คือ
A , B และ C
- ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B ส่วน
ปัจจัย A*C และB*C เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง
- ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 3 ทาง (3-Way Interaction Effect)
3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ชนิด 1310 นาโนเมตร (CH2)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง (Main effect) ต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง คือ
A และ B ส่วนปัจจัย C ไม่มีผลกระทบต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง
- ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B ส่วน
ปัจจัย A*C และB*C เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง
- ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 3 ทาง (3-Way Interaction Effect)
4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ชนิด1330 นาโนเมตร (CH3)
- ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง (Main effect) ต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง คือ
A และ B ส่วนปัจจัย C ไม่มีผลกระทบต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง
- ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B ส่วน
ปัจจัย A*C และB*C เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง
- ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 3 ทาง (3-Way Interaction Effect)
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ภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเข้มแสงทีล่ ดลงระหว่างก่อนและหลังการติด
เลนส์ ที่ 1270 นาโนเมตร (CH0)

ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเข้มแสงทีล่ ดลงระหว่างก่อนและหลังการติด
เลนส์ ที่ 1290 นาโนเมตร (CH1)

ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเข้มแสงทีล่ ดลงระหว่างก่อนและหลังการติด
เลนส์ ที่ 1310 นาโนเมตร (CH2)
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ภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเข้มแสงทีล่ ดลงระหว่างก่อนและหลังการติด
เลนส์ ที่ 1330 นาโนเมตร (CH3)
จากภาพที่ 4.9, 4.10, 4.11 และ 4.12 สามารถสรุปผลกระทบของปัจจัยหลักได้
ดังนี้
1) เมื่อพิจารณาปัจจัย A (ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์) พบว่าจะมีลักษณะชันลง
หมายความว่า เมื่อระดับปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง
ระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ที่ลดลง
2) ปัจจัย B (ความเข้มแสงยูวี) พบว่าจะมีลักษณะชันขึ้น หมายความว่า เมื่อระดับ
ปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 4.9 กราฟผลกระทบของปัจจัยหลักต่อค่าผลตอบที่ 1270 นาโนเมตร (CH0)
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ภาพที่ 4.10 กราฟผลกระทบของปัจจัยหลักต่อค่าผลตอบที่ 1290 นาโนเมตร (CH1)

ภาพที่ 4.11 กราฟผลกระทบของปัจจัยหลักต่อค่าผลตอบที่ 1310 นาโนเมตร (CH2)
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ภาพที่ 4.12 กราฟผลกระทบของปัจจัยหลักต่อค่าผลตอบที่ 1330 นาโนเมตร (CH3)
จากภาพที่ 4.13, 4.14, 4.15 และ 4.16 สามารถสรุปผลกระทบของปัจจัยร่วมได้
ดังนี้
1) เมื่อพิจารณาปัจจัย A (ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์) พบว่าจะมีลักษณะชันลง
หมายความว่า เมื่อระดับปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง
ระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ที่ลดลง ส่วนปัจจัย B (ความเข้มแสงยูวี) พบว่าจะมี
ลักษณะชันขึ้น หมายความว่า เมื่อระดับปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้น
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B เนื่องจาก
เส้นของกราฟมีความชันที่ไม่เท่ากัน
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ภาพที่ 4.13 กราฟผลกระทบของปัจจัยร่วมต่อค่าผลตอบที่ 1270 นาโนเมตร (CH0)

ภาพที่ 4.14 กราฟผลกระทบของปัจจัยร่วมต่อค่าผลตอบที่ 1290 นาโนเมตร (CH1)
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ภาพที่ 4.15 กราฟผลกระทบของปัจจัยร่วมต่อค่าผลตอบที่ 1310 นาโนเมตร (CH2)

ภาพที่ 4.16 กราฟผลกระทบของปัจจัยร่วมต่อค่าผลตอบที่ 1330 นาโนเมตร (CH3)
จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อเลเซอร์ชนิด CH0 CH1 CH2 และ CH3
พบว่า ปัจจัยระยะเวลาการบ่ม ด้วยแสงยูวีเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเลเซอร์ชนิด CH1 แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อเลเซอร์ชนิด CH0 CH2 และ CH3 โดยค่า P-Value ของแต่ละปัจจัยสามารถสรุป
ผลกระทบของปัจจัยหลักได้ดังตารางที่ 4.2 และเมื่อพิจารณาผลกระทบของปัจจัยร่วมพบว่าปัจจัยที่มี
ผลกระทบร่วม 2 คือ ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์และความเข้มแสงยูวีในการบ่มโดยค่า P-Value ของ
แต่ละปัจจัยสามารถสรุปผลกระทบของปัจจัยหลักได้ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.2 ผลกระทบของปัจจัยหลักต่อค่าผลตอบ
ค่าผลตอบแยก
ค่า P-value ของแต่ละปัจจัย
ตามชนิดของ
A
B
C
เลเซอร์
YCH0
0.000
0.001
0.729
YCH1
0.000
0.000
0.023
YCH2
0.000
0.000
0.596
YCH3
0.000
0.000
0.953
สรุปผลกระทบ
ต่อปัจจัย

มีผล

มีผล

ไม่มีผล

ตารางที่ 4.3 ผลกระทบของปัจจัยร่วมต่อค่าผลตอบ
ค่าผลตอบแยก
ค่า P-value ของแต่ละปัจจัย
ตามชนิดของ
A*B
A*C
B*C
เลเซอร์
YCH0
0.017
0.300
0.846
YCH1
0.009
0.053
0.064
YCH2
0.000
0.115
0.571
YCH3
0.001
0.251
0.319
สรุปผลกระทบ
มีผล
ไม่มีผล
ไม่มีผล
ต่อปัจจัย

A*B*C
0.960
0.654
0.368
0.227
ไม่มีผล

4.3 การวิเคราะห์ค่าการปรับตัง้ พารามิเตอร์ทเี่ หมาะสม
จากผลการทดลองและผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 ผู้วิจัยได้ทาการตัดปัจจัย C ออก
จากการวิเคราะห์ จากนั้นทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทาการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง
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4.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลังทาการตัดปัจจัย C ออกจากการวิเคราะห์
ท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรู ป แบบการทดลองอี ก ครั้ ง โดยสามารถ
ตรวจสอบจากค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ตามหลักสมมติฐานของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่ง
จากการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง พบว่ารูปแบบของค่าส่วนตกค้างเป็นไปตาม
หลักการทุกประการ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลการทดลองมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนในขั้นต่อไปได้
จากภาพที่ 4.17, 4.18, 4.19 และ 4.20 สามารถสรุปผลกระทบของปัจจัยได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง (Main effect) ต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง คือ A
และ B
2) ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม 2 ทาง (2-Way Interaction Effect) คือ A*B

ภาพที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ CH0

ภาพที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ CH1
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ภาพที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ CH2

ภาพที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเลเซอร์ CH3
จากภาพที่ 4.21, 4.22, 4.23 และ 4.24 สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังนี้
1) ปัจจัย A มีลักษณะชันลง หมายความว่าเมื่อระดับปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อ
ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์ที่ลดลง
2) ปัจจัย B มีลักษณะชันขึ้น หมายความว่าเมื่อระดับปัจจัยมีค่าสูงขึ้นจะส่งผลต่อ
ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงที่เพิ่มขึน้
3) ปัจจัย A และปัจจัย B เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบร่วมต่อค่าผลตอบ เนื่องจากเส้น
ของกราฟมีความชันที่ไม่เท่ากัน
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ภาพที่ 4.21 กราฟผลกระทบของปัจจัยของเลเซอร์ CH0

ภาพที่ 4.22 กราฟผลกระทบของปัจจัยของเลเซอร์ CH1

ภาพที่ 4.23 กราฟผลกระทบของปัจจัยของเลเซอร์ CH2

ภาพที่ 4.24 กราฟผลกระทบของปัจจัยของเลเซอร์ CH3
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จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อเลเซอร์ชนิด CH0 CH1 CH2 และ
CH3 พบว่าค่าผลกระทบต่อปัจจัยหลักทั้ง ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ (A) และความเข้มแสงยูวีใน
การบ่ม (B) และปัจจัยร่วม (AB) ส่งผลต่อค่าความเข้มแสงซึ่งเป็นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สาคัญของ
ชิ้นงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยค่า P-Value ของแต่ละปัจจัยสามารถสรุปตารางที่ 4.4 โดย
สามารถเขียนแบบจาลองสมการการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลกระทบโดยแยก
ตามชนิดของเลเซอร์ได้ดังสมการที่ (4.1), (4.2), (4.3) และ (4.4) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ (R2-adjusted) ของสมการที่ (4.1) – (4.4) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.39 ซึ่งหมายถึง
สมการการถดถอยที่ ไ ด้ มี ค วามเหมาะสมในการน าไปวิ เ คราะห์ ห าค่ า การปรั บ ตั้ ง พารามิ เ ตอร์ ที่
เหมาะสมของกระบวนการผลิต
YCH 0  0.5026 1.897 A  0.003208 B  0.01126 A * B
YCH 1  0.4818  2.378 A  0.001768 B  0.00430 A * B
YCH 2  0.4784  2.249 A  0.002435 B  0.00819 A * B
YCH 3  0.4763  2.374 A  0.001747 B  0.00527 A * B

ตารางที่ 4.4 ผลกระทบของปัจจัยต่อค่าผลตอบ
ค่าผลตอบแยก
ค่า P-value ของแต่ละปัจจัย
ตามชนิดของ
A
B
C
เลเซอร์
YCH0
0.000
0.000
0.000
YCH1
0.000
0.000
0.000
YCH2
0.000
0.000
0.000
YCH3
0.000
0.000
0.000
สรุปผลกระทบ
มีผล
มีผล
มีผล
ต่อปัจจัย

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

A*B
0.005
0.039
0.000
0.000
มีผล
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4.3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลองหลังจากตัดปัจจัย C ออก
จากการวิเคราะห์
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้
จากการทดลองนั้นมีความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะนาไปทาการวิเคราะห์และสรุปผลทางสถิติ
จากภาพที่ 4.25, 4.26, 4.27 และ 4.28 แสดงกราฟค่าส่วนตกค้างของการทาการตัดปัจจัย C ออก
พบว่ากราฟค่าส่วนตกค้างของสมการถดถอยของเลเซอร์แต่ละชนิดสาหรับสมการที่ (4.1) – (4.4) มี
ค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจากการกระจายตัวตามแนวเส้นตรงของกราฟ
ความน่าจะเป็นของการแจกแจงปกติ (Normal probability plot) และการกระจายตัวแบบระฆัง
คว่าในกราฟฮิสโตแกรม นอกจากนี้พบว่าการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบที่อิสระ ไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน แสดงให้เห็นว่าค่าส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกัน จึงสรุปว่าสมการที่ (4.1) –
(4.4) มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ
กระบวนการติดเลนส์รวมแสง

ภาพที่ 4.25 การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้างของเลเซอร์ CH0
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ภาพที่ 4.26 การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้างของเลเซอร์ CH1

ภาพที่ 4.27 การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้างของเลเซอร์ CH2

ภาพที่ 4.28 การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้างของเลเซอร์ CH3
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4.3.3 การหาค่าทีเ่ หมาะสมของแต่ละปัจจัย
จากนั้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมในการปรับตั้งค่าปัจจัย A และ B
เพื่อให้ได้ค่าผลตอบ (Y) ในสมการถดถอยที่ (4.1) – (4.4) ให้มีค่าต่าที่สุดจากการใช้คาสั่ง Response
optimizer ของ Minitab® โดยใช้วิธีพิจารณาจากค่าความพึงพอใจ (Desirability function) ที่ได้
จากการแทนค่าการปรับตั้งของปัจจัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ค่าความพึงพอใจของผลตอบสนองที่
ต้องการ หากค่าความพึงพอใจเท่ากับ 1 จะหมายถึงค่าปรับตั้งของปัจจัยนั้น ให้ความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์
ผลการวิเ คราะห์ค่าการปรับตั้งที่เหมาะสมของปัจจัยโดยการกาหนดให้ได้ค่ า
ผลต่างความเข้มแสงของเลเซอร์ทั้ง 4 ชนิด ต่าที่สุดพร้อมกันพบว่า ค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่
เหมาะสม คือ การตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่ 0.2 ไมโครเมตร และการกาหนดค่าความเข้มแสง
ยูวีที่ 50 มิลลิวัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร ดังภาพที่ 4.29 และ 4.30 โดยพบว่าค่าปรับตั้งนี้ให้ค่าความพึง
พอใจรวมเท่ากับ 0.95 ซึ่งมีความเหมาะสมในการนาไปทดลองผลิตจริง

ภาพที่ 4.29 ระดับปัจจัยที่เหมาะสมจากการคานวณ
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ภาพที่ 4.30 ค่าการปรับตั้งที่เหมาะสมของปัจจัย
4.4 การทดลองเพือ่ ยืนยันอิทธิพลของปัจจัย
จากการวิเคราะห์ผลตอบจากการทดลองในหัวข้อ 4.2 พบว่าถึงแม้ว่าปัจจัยระยะเวลา
การบ่มด้วยแสงยูวีเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงของเลเซอร์ชนิด CH0, CH2
และ CH3 แต่กลับมีผลกระทบกับเลเซอร์ชนิด CH1 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้
แน่ใจว่า ปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีมีผลต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลง ของเลเซอร์ทุกชนิด
หรือไม่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยปรับตั้งค่าปัจจัยตามผลการวิเคราะห์ค่าการปรับตั้งที่เหมาะสมใน
หัวข้อ 4.3 แต่ทาการทดลองบ่มด้วยแสงยูวีด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันสามระดับ ได้แก่ 20, 30 และ
40 วินาทีดังตารางที่ 4.5 และเก็บข้อมูลจากการทาซ้าระดับละ 4 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อยืนยันผลของ
ปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวี
ตารางที่ 4.5 ตารางการทดลองผลกระทบของปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวี
กลุ่ม
A
B
C
1
0.2
50
20
2
0.2
50
30
3
0.2
50
40
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ตารางที่ 4.6 ผลการทดลองผลกระทบของปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวี
StdOrder RunOrder
2
1
4
2
5
3
8
4
6
5
11
6
1
7
7
8
12
9
3
10
9
11
10
12

A

B
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

C
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
20
30
30
30
40
20
30
40
20
40
40

1270 nm
0.12959
0.30758
0.12232
0.19325
0.15770
0.11805
0.13590
0.17584
0.20036
0.12834
0.30608
0.15675

1290 nm
0.09797
0.11614
0.12036
0.15634
0.09718
0.14477
0.09502
0.09859
0.11602
0.12768
0.10893
0.12112

1310 nm
0.12434
0.15452
0.14163
0.16498
0.15216
0.09908
0.12636
0.12072
0.14843
0.16702
0.15364
0.13959

1330 nm
0.11148
0.06602
0.08978
0.08264
0.08892
0.09783
0.08957
0.06047
0.08424
0.08319
0.09067
0.10001

หมายเหตุ
A คือ การตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์
B คือ การกาหนดความเข้มแสงยูวีในการบ่ม
C คือ ระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี
จากผลการทดลงดังตารางที่ 4.6 จึงนาไปทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยพิจารณาปัจจัย
ระยะเวลาการบ่ม ด้วยแสงยูวี ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงระหว่างก่อนและหลัง
กระบวนการติดเลนส์ โดยพิจารณาจากค่า P-Value ซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (α =
0.05) จากภาพที่ 4.31, 4.32, 4.33 และ 4.34 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) ของปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงของเลเซอร์
ทุกชนิดซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.7 โดยที่ค่า P-Value ของเลเซอร์ทุกชนิดสูงกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 เป็นการยืนยันให้เห็นว่าระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีที่แตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่อ
ค่าความเข้มแสงที่เปลีย่ นแปลงไปหลังกระบวนการติดเลนส์รวมแสง
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ภาพที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติด
เลนส์ ที่ 1270 นาโนเมตร (CH0)

ภาพที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติด
เลนส์ ที่ 1290 นาโนเมตร (CH1)
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ภาพที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติด
เลนส์ ที่ 1310 นาโนเมตร (CH2)

ภาพที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติด
เลนส์ 1330 นาโนเมตร (CH3)
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ตารางที่ 4.7 ผลกระทบของปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีต่อค่าความเข้มแสงที่ลดลงของเลเซอร์
ชนิดของเลเซอร์
ค่า P-value
CH0
0.809
CH1
0.648
CH2
0.802
CH3
0.469
สรุปผลกระทบของปัจจัย
ไม่มีผล
4.5 การทดลองเพือ่ ยืนยันความเหมาะสมของค่าการปรับตัง้ พารามิเตอร์
เมื่อได้ระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์ตามหัวข้อที่ 4.3 แล้ว จึงนาค่าที่
ได้มาทาการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ใหม่ให้กับเครื่องจักร และทาการทดลองยืนยันผลการวิเคราะห์ โดย
ได้ทาการลองผลิตชิ้นงานจานวน 1 ล็อตการผลิต จานวน 30 ชิ้นงาน ซึ่งได้ผลการทดลองผลิตดัง
ตารางที่ 4.8 จากนั้นทาการเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการวิจัย โดยใช้หลักการทดสอบ
สมมติฐานของค่าสัดส่วนของเสีย
ตารางที่ 4.8 ผลจากการทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง (n=30)
ทดลองครั้งที่ 1270 nm
1290 nm
1310 nm
1
0.19975
0.04026
0.05491
2
0.29046
0.07152
0.06947
3
0.15301
0.01988
0.00839
4
0.16317
0.03527
0.07770
5
0.12446
0.10172
0.05382
6
0.22043
0.05610
0.09441
7
0.19836
0.04531
0.13410
8
0.17360
0.04889
0.10147
9
0.22155
0.00620
0.07865
10
0.11481
0.03499
0.04673
11
0.18911
0.03441
0.04466
12
0.15915
0.01975
0.06289

1330 nm
0.02508
0.02227
0.00824
0.02501
0.01298
0.02045
0.04705
0.04155
0.04508
0.00314
0.03749
0.06178
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ทดลองครั้งที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1270 nm
0.07928
0.19348
0.26573
0.24377
0.25508
0.22997
0.13577
0.17634
0.18452
0.24182
0.18301
0.13787
0.21855
0.15450
0.19647
0.15173
0.18822
0.17843

1290 nm
0.01261
0.03567
0.03457
0.00327
0.03039
0.02608
0.03401
0.05796
0.01818
0.01261
0.02884
0.04497
0.02923
0.04222
0.04373
0.01904
0.05146
0.03932

1310 nm
0.12340
0.03576
0.02088
0.10766
0.00116
0.02430
0.05771
0.29057
0.03822
0.15364
0.05780
0.00375
0.06236
0.12869
0.08572
0.00665
0.09453
0.01754

1330 nm
0.00231
0.01347
0.02758
0.04489
0.00161
0.01610
0.06789
0.05844
0.08487
0.00078
0.01402
0.02637
0.04257
0.02894
0.02974
0.00957
0.02329
0.01502

Ref. code: 25616010037171TPF

77
จากผลการทดลองผลิตชิ้นงานจานวน 1 ล็อตการผลิต จานวน 30 ชิ้นงาน พบว่าชิ้นงาน
ที่ผลิตไม่พบการเสียเลย (ผลิต 30 ชิ้น พบของเสีย 0 ชิ้น) จึงได้นาข้อมูลไปทาการทดสอบทางสถิติ
เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการวิจัย (ผลิต 30 ชิ้น พบของเสีย 24 ชิ้น) โดยใช้
หลักการทดสอบสมมติฐ านของค่าสัดส่วนของเสียที่พบก่อนและหลังการวิจัย โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญของการทดสอบที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติดังภาพที่ 4.35 พบว่าค่า
P-Value มีค่า 0.000 ชี้ให้เห็นว่า ค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิจัยนี้ทาให้ได้ชิ้นงานที่มีค่า
สัดส่วนของเสียลดลงจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ภาพที่ 4.35 ผลการทดสอบค่าสัดส่วนของเสียประเภทการลดลงของค่าความเข้มแสง ระหว่างก่อน
และหลังการตัง้ ค่ามาตรฐานในการควบคุมเครื่องจักร
4.6 การติดตามผลการทดลอง
เมื่อนาค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ได้ดังตารางที่ 4.9 ไปกาหนดเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน
ในการควบคุมเครื่องจักรใหม่ที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาของกระบวนการนี้ จากการติดตามผลการทดลอง
ผลิตในระยะเวลา 1 เดือนซึ่งได้ผลสรุปตามตารางที่ 4.10 พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการทดลอง
ผลิตลดลง กล่าวคือ จากเดิมร้อยละ 80.0 เหลือเพียงร้อยละ 12.5 คิดเป็นของเสียที่ลดลงได้ร้อยละ
67.5 โดยประมาณ เมื่อวิเคราะห์จานวนของเสียแบ่งตามประเภทการเสีย พบว่ามีของเสียประเภทค่า
ความเข้มแสงลดลงต่ากว่าค่าที่กาหนดลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 83.3 เหลือร้อยละ 50.0 ดังแสดงใน
กราฟพาเรโตในภาพที่ 4.36
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ตารางที่ 4.9 ค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักร
ก่อนการ
หลังการ
ปัจจัยที่ทาการศึกษา
ปรับปรุง
ปรับปรุง
1. ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์
0.1
0.2
2. ความเข้มแสงยูวี
100
50
3. ระยะเวลา
30
20

หน่วย
ไมโครเมตร
มิลลิวัตต์ต่อตรารางเซนติเมตร
วินาที

ตารางที่ 4.10 ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการตั้งค่ามาตรฐานในการควบคุมเครื่องจักร
จานวนของเสียรวม
จานวนที่
ผลลัพธ์
ผลิต (ชิน้ )
ชิ้น
ร้อยละ
ก่อนการ
30
24
80.0
ตั้งค่ามาตรฐาน
หลังการ
128
16
12.5
ตั้งค่ามาตรฐาน
ร้อยละของเสียที่
67.5
ลดลง
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ภาพที่ 4.36 ของเสียที่พบในการผลิตแยกตามสาเหตุ หลังการตั้งค่ามาตรฐานในการควบคุม
เครื่องจักร
4.7 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการวิจัย
ในบทที่ 4 เป็ น การด าเนิ น ตามการทดลองที่ อ อกแบบไว้ โดยท าการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
วิเคราะห์และสรุปผล จากผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลพบว่า ปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีไม่
มีผลกระทบต่อผลตอบ จึงทาการตัดปัจจัยออก และทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนอีกครั้ง ซึ่งพบว่า
ทั้งปัจจัยค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ และความเข้มแสงยูวีในการบ่ม ส่งผลกระทบต่อผลตอบอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จากนั้นจึงทาการหาค่าที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยใช้วิธีพิจารณาจากค่า
ความพึงพอใจที่ได้จากการแทนค่าการปรับตั้งของปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ค่าปรับตั้งที่เหมาะสม คือ
การตั้งค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ที่ 0.2 ไมโครเมตร และการกาหนดค่าความเข้มแสงยูวีที่ 50 มิลลิ
วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร จากนั้นจึงนาค่าปรับตั้งใหม่มาทาการทดลองผลิตเพื่อยืนยันอิทธิพลของ
ปัจจัยระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีที่ตัดออก ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวยืนยั นให้เห็น
ว่า ระยะเวลาการบ่มด้วยแสงยูวีที่แตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่ อค่าความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไป
จากนั้นจึงนาค่าปรับตั้งที่เหมาะสมไปทาการผลิตจริง เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียที่พบก่อนและ
หลังการวิจัย โดยใช้หลักการทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน ซึ่งพบว่าค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ได้
จากการวิจัยนี้ มีค่าสัดส่วนของเสียลดลงจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
กระบวนการผลิตก่อนทาการผลิตจริง โดยการประยุกต์ใช้หลักการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ
กระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดัง ภาพที่ 5.1
กรณีศึกษาของการวิจัยนี้ คือ
กระบวนการติดเลนส์โดยใช้กาวยูวีอีพอกซี่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สาคัญของการผลิตสายเคเบิลใยแก้ว
นาแสง โดยคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จะวัดจากค่าความเข้มแสงที่ลดลงหลังกระบวนการติดเลนส์ ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อนที่พบนี้ส่งผลให้การส่งข้อมูลทางแสงเกิดความคลาดเคลื่อน จากการใช้แผนภาพ
แสดงเหตุและผลในการช่วยวิเคราะห์คัดเลือกปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อกระบวนการ ทาให้
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการติดเลนส์ 3 ปัจจัย ได้แก่ การตั้งตาแหน่งชดเชยของเลนส์ การกาหนด
ความเข้มแสงยูวีในการบ่ม และระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี จากนั้นจึงทาการหาพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมโดยเริ่ ม จากการเก็ บข้ อ มูล โดยใช้แ ผนการทดลองเชิ ง แฟกทอเรีย ลแบบสองระดั บ (2 K
Factorial Design) โดยการกาหนดค่าของแต่ละปัจจัยนั้นได้กาหนดระดับปั จจัย ระดับต่า และ
ระดับสูง โดยอ้างอิงมาจากพารามิเตอร์ปัจจุบัน
ผลจากการทดลองและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักการทางสถิติพบว่ามี 2
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงระหว่างก่อนและหลังกระบวนการ
ติดเลนส์ คือ ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ (A) และความเข้มแสงยูวี (B) ส่วนปัจจัยระยะเวลาในการ
บ่มด้วยแสงยูวี (C) ที่ระดับ 20 และ 40 วินาที ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้ม
แสงที่ 1270 นาโนเมตร (CH0) 1310 นาโนเมตร (CH2) และ 1330 นาโนเมตร (CH3) แต่มีอิทธิพล
ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงที่ 1290 นาโนเมตร (CH1) ผู้วิจัยจึงได้ทาการตัดปัจจัย
ระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี (C) ออกจากการวิเคราะห์ จากนั้นทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งพบว่าค่าผลกระทบต่อปัจจัยหลักทั้ง ค่าตาแหน่งชดเชยของเลนส์ (A) และความเข้มแสงยู
วีในการบ่ม (B) และปัจจัยร่วม (AB) ส่งผลต่อค่าความเข้มแสงซึ่งเป็นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สาคัญ
ของชิ้นงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จากนั้นจึงทาการเขียนแบบจาลองสมการการถดถอยแสดง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างปั จ จั ย และผลกระทบโดยแยกตามชนิด ของเลเซอร์ เพื่อ หาค่ า การปรั บ ตั้ ง
พารามิเตอร์ที่เหมาะสม และนาไปทาการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอิทธิพลของปัจจัยระยะเวลาที่ 20,
30 และ 40 วินาที ซึ่งผลจากการทดลองและทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
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ANOVA) พบว่าปัจจัยระยะเวลาในการบ่มด้วยแสงยูวี ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความ
เข้มแสงระหว่างก่อนและหลังกระบวนการติดเลนส์
จากผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ จึงสรุปได้ว่า ระดับปัจจัยที่เหมาะสม
สาหรั บ การตั้ ง ค่ ามาตรฐานในการควบคุ มเครื่ อ งจัก ร คื อ 1. ค่ าต าแหน่ งชดเชยของเลนส์ ที่ 0.2
ไมโครเมตร 2. ความเข้มแสงยูวีที่ 50 มิลลิวัตต์ต่อตรารางเซนติเมตร และได้ทาการทดลองเพื่อยืนยัน
ทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการวิจัย โดยใช้หลักการทดสอบสมมติฐานของ
ค่าสัดส่วนของเสียที่พบก่อนและหลังการวิจัย โดยกาหนดระดับนัยสาคัญของการทดสอบที่ระดับ
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่าค่า P-Value มีค่า 0.000 ชี้ให้เห็นว่า ค่าการปรับตั้ง
พารามิเตอร์ที่ได้จากการวิจัยนี้ทาให้ได้ชิ้นงานที่มีค่าสัดส่วนของเสียลดลงจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
จากนั้นจึงนาค่าการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ได้ไปกาหนดเป็นการตั้งค่ามาตรฐานในการ
ควบคุมเครื่องจักรใหม่ที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาของกระบวนการนี้ จากการติดตามผลการทดลองผลิตใน
ระยะเวลา 1 เดือน พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการทดลองผลิตลดลง กล่าวคือ จากเดิมร้อยละ 80.0
เหลือเพียงร้อยละ 12.5 คิดเป็นของเสียที่ลดลงได้ร้อยละ 67.5 โดยประมาณ เมื่อวิเคราะห์จานวน
ของเสียแบ่งตามประเภทการเสีย พบว่ามีของเสียประเภทค่าความเข้มแสงลดลงต่ากว่าค่าที่กาหนด
ลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 83.3 เหลือร้อยละ 50.0 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการศึกษาวิจัยกระบวนการติดเลนส์ในสายใยแก้วนาแสง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์ในขั้นตอนการพัฒนาและการ
ผลิตสินค้าต้นแบบในช่วงเริ่มต้น สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
1) จากผลการวิจัยถึงแม้จะมีการตั้งค่ามาตรฐานในการควบคุมเครื่องจักร เพื่อปรับ
ปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มกระบวนการผลิต พบว่ามีของเสียเกิดขึ้นอยู่ จึงควร
มีการศึกษาปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ
2) สาหรับบริษัทกรณีศึกษา ยังมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพไม่ผ่านข้อกาหนดและ
ยังมีการสั่ งซื้ อเครื่องจัก รใหม่ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ในอีกหลายส่ วน ดังนั้นจึงสามารถน า
หลักการวิจัยนี้ไปประยุกต์เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหากับกระบวนการอื่น ๆ ในการผลิตที่มีความ
ใกล้เคียงกันได้
3) การศึกษาในลาดับต่อไปอาจมีการเพิ่มการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะ
องศาของแสงยูวีที่ใช้ในการบ่ม โดยสามารถนาขั้นตอนการดาเนินงานของการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้ได้ค่าการปรับตั้งที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะห์ระบบการวัด
จุดประสงค์สาคัญของการวิเคราะห์ระบบการวัด คือ การวิเคราะห์ถึงแหล่งของความ
คลาดเคลือ่ นในระบบการวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่มีการนามาใช้เพื่อประกอบการจัดทาระบบ
คุณภาพในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) สุ่มชิ้นงานที่จะใช้ทาการศึกษามา 10 ชิ้น
2) เลือกพนักงานในส่วนของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงคนที่ 1 มา แล้วใช้เครื่องติด
เลนส์ทาการสุม่ วัดชิ้นงานจนครบทั้ง 10 ชิ้น
3) เลือกพนักงานคนที่ 2 แล้วทาการสุ่มวัดชิ้นงานจนครบทั้ง 10 ชิ้นดังขั้นตอนที่ 2
4) เลือกพนักงานคนที่ 3 แล้วทาการสุ่มวัดชิ้นงานจนครบทั้ง 10 ชิ้นดังขั้นตอนที่ 2
5) ดาเนินการซ้าตามข้อที่ 2 ถึง 4 เพื่อทาการวัดซ้าโดยการสุ่ม (Replicate) ในครั้งที่ 2
และ 3 ตามลาดับ
6) นาข้อมูลที่ได้ไปทาการการวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยโปรแกรม Minitab®
ตารางที่ ก1 ผลการวัดเพื่อการวิเคราะห์ระบบ
RunOrder

Operators

Parts

Optical
power
(mW)

RunOrder

Operators

Parts

Optical
power
(mW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

5
8
4
1
3
6
9
7
2
10
3
1
2
4
5

1.57373
1.92819
2.28554
2.00157
1.51646
1.73404
1.98861
1.35931
1.54142
1.73664
1.52876
2.02155
1.54936
2.26741
1.58734

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
6
8
10
7
10
1
6
3
8
2
5
4
9
7

1.96944
1.76246
1.95253
1.72663
1.33943
1.72121
2.01457
1.73735
1.53604
1.90236
1.52689
1.55997
2.29029
1.96286
1.34313
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RunOrder

Operators

Parts

Optical
power
(mW)

RunOrder

Operators

Parts

Optical
power
(mW)

31

1

6

1.74886

61

1

7

1.33869

32

1

1

2.02919

62

1

10

1.72001

33

1

3

1.53564

63

1

6

1.71479

34

1

8

1.95373

64

1

5

1.55199

35

1

2

1.54637

65

1

3

1.50735

36

1

9

1.98909

66

1

4

2.25424

37

1

10

1.75828

67

1

8

1.91094

38

1

7

1.37741

68

1

1

1.98064

39

1

5

1.58615

69

1

9

1.97346

40

1

4

2.30586

70

1

2

1.53904

41

2

9

2.00801

71

2

1

1.98202

42

2

4

2.25548

72

2

3

1.52216

43

2

3

1.49748

73

2

10

1.71078

44

2

1

1.97489

74

2

8

1.92545

45

2

5

1.55269

75

2

5

1.57899

46

2

8

1.90327

76

2

4

2.26363

47

2

10

1.77091

77

2

7
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ภาพที่ ก1 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัด

ภาพที่ ก1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ระบบการวัด
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จากภาพที่ ก1 และ ก2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ว่า Part มีผล
ต่อระบบการวัดซึ่งให้ค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α ส่วน Operator ไม่มีผลต่อระบบการ
วัด ซึ่งให้ค่า P-value เท่ากับ 0.810 ซึ่งมากกว่า α และ Part กับ Operator ไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน
กัน ซึ่งให้ค่า P-value เท่ากับ 0.910 ซึ่งมากกว่า α ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.05) จากนั้น
จึงทาการวิเคราะห์ตาราง Gage R&R โดยพิจารณาที่ % Contribution พบว่า Total Gage อยู่ที่
0.44 ซึ่งอยู่ที่ความผันแปรของการวัด และสาเหตุหลักของความผันแปรจะเกิดจากเครื่องมือวัด
จากนั้นจึงทาการพิจารณาเกณฑ์การยอมรับระบบการวัด ซึ่งอ้างอิงจาก Automotive Industry
Action Group โดยที่ระบุไว้ว่า % R&R น้อยกว่า 10% ระบบการวัดนั้นดีและสามารถยอมรับได้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง
ทุนการศึกษา (ถ้ามี)

นายอดิศร สุขเจริญสมบัติ
24 สิงหาคม 2531
ปีการศึกษา 2554 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกร
-

ผลงานทางวิชาการ
การออกแบบค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้ว
นาแสง (การประชุ ม วิ ชาการด้ า นการพั ฒ นาการด าเนิ น งานทางอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 10
ประจาปี 2562)
ประสบการณ์ทางาน

2554-ปัจจุบัน: วิศวกร
บริษัท ฟาบริเนท (ประเทศไทย) จากัด
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